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1. Inleiding
De gemeente Oosterhout wacht - en daarin onderscheidt ze zich niet van andere gemeenten
in ons land - een bijzondere bestuursperiode. Met ingang van 1 januari 2015 vindt namelijk
een decentralisatie van rijks- en provinciale taken naar gemeenten plaats die haar weerga
niet kent. Tegelijkertijd zijn de financiële vooruitzichten voor Oosterhout ongewis en liggen er
ook op overige beleidsterreinen nog tal van omvangrijke opgaven. Met andere woorden: de
komende vier jaar wordt een periode waarin gemeenten ten volle zullen worden getest op hun
vermogen om de rol van de "eerste overheid" in te vullen.
Het is voor ons aanleiding te kiezen voor een brede coalitie van Gemeentebelangen, W D ,
CDA en SP. Een coalitie die niet alleen getalsmatig breed is, maar ook recht doet aan de
verscheidenheid aan politieke opvattingen in onze gemeenteraad.
Wat ons betreft, wordt deze coalitie de komende jaren zelfs nog breder. In de eerste plaats
omdat wij, in onze zoektocht naar de beste Oosterhoutse oplossingen voor de uitdagingen die
op ons afkomen, actief het samenspel met burgers, ondernemers, organisaties en
verenigingen zullen zoeken. Wij willen het (zelforganiserend vermogen van de lokale
samenleving goed tot zijn recht laten komen. De kennis en kunde die buiten het stadhuis
aanwezig zijn, willen we ten volle benutten. Dus niet alleen: vóór Oosterhout, maar zeker ook
mét Oosterhout.
Vanuit die gedachte hebben wij met de totstandkoming van dit coalitieakkoord ook de dialoog
gezocht met Oosterhout. Op basis van een hoofdlijnennotitie hebben wij input gevraagd en
gekregen voor een inhoudelijke agenda voor deze bestuursperiode. Daarnaast hebben we
ook jongeren bij de totstandkoming van dit akkoord betrokken, door aan te haken bij het
initiatief Tienerpartij van de leerlingen van de Effent Mavo. Wij hebben graag gebruik gemaakt
van de ideeën en suggesties die we daar hebben vernomen; waar mogelijk hebben we ze
verwerkt in dit akkoord. Wat ons betreft smaakt deze aanpak ook voor de komende vier jaar
naar meer.
Verbreding van onze coalitie gaan wij de komende vier jaar ook zoeken aan het Slotjesveld
zelf, in de gemeenteraad. Met name de opgaven rondom de transities (Awbz, jeugdzorg,
Participatiewet) zijn volgens ons zo ingewikkeld en ongewis, d a t j e die niet in een traditioneel
stramien van coalitie en oppositie zou moeten (willen) behandelen. Het gaat er ook in deze
dossiers om dat we het beste voor Oosterhout en voor de Oosterhouters bereiken. Daarin
past een gezamenlijke en raadsbrede aanpak. Een aanpak waarbij alle goede suggesties en
plannen even welkom zijn, ongeacht van welke partij deze afkomstig zijn.
Hoe onze voornemens in de praktijk gaan uitpakken, is momenteel niet aan te geven. Maar
één ding is wel zeker: we gaan met vertrouwen deze bijzondere tijden tegemoet.
Leeswijzer
In dit coalitieakkoord is gekozen voor een themagewijze aanpak. De thema's zijn gebaseerd
op de opgaven die naar onze verwachting de komende vier jaren de meeste inzet van de
Oosterhoutse samenleving, de raad en het college zullen vragen. Het zijn ook de thema's die
leidend waren voor de verkiezingsprogramma's van de partijen die in Oosterhout hebben
deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Thema's ook die worden herkend door de
inwoners, organisaties en verenigingen die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om
ons suggesties en ideeën voor de komende vier jaar mee te geven.
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Deze thema's zijn:
» verbindend bestuur;
»
het sociaal domein;
« werkgelegenheid en economie;
» de levendige gemeente;
«
ruimte en ontwikkeling.
Wij beginnen met het thema "verbindend bestuur": de bestuurlijke insteek die wij daarin
kiezen, geldt namelijk als leidraad voor de wijze waarop wij ook binnen de overige thema's tot
resultaten willen komen. Per thema hebben wij, in een algemene paragraaf, steeds de
belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Vervolgens hebben wij deze vertaald in actiepunten.
Ten slotte hebben wij in het hoofdstuk "middelen" aangegeven op welke financiële en
organisatorische koers wij de komende vier jaar willen varen.
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2. Verbindend bestuur
Algemeen
De verhouding tussen de burgers, ondernemers, organisaties en verenigingen enerzijds en
de lokale overheid anderzijds is aan een opknapbeurt toe. Wij constateren dat er in de
samenleving onvrede bestaat over de wijze waarop de (lokale) overheid tot besluitvorming
komt. Als de gemeente haar inwoners bij beleid betrekt, gebeurt dat nog (te) vaak op een
moment dat het gemeentelijk beleid al nagenoeg klaar is. Het is een vruchtbare
voedingsbodem voor de gedachte dat "ze aan het Slotjesveld toch maar doen waar ze zelf zin
in hebben".
En dat terwijl we ook in Oosterhout de ervaring hebben dat het ook anders kan. Door burgers,
ondernemers, organisaties en verenigingen van meet af aan bij beleidsontwikkeling en
-uitvoering te betrekken, kunnen we op veel terreinen winst boeken. Door de inbreng van
betrokkenen worden de gemeentelijke plannen vaak beter, er komt aanzienlijk meer
draagvlak voor gemeentelijk beleid en partijen zijn ook bereid mee te werken aan de
uitvoering. Het zijn immers diezelfde partijen die mee aan de wieg hebben gestaan van dat
beleid. De totstandkoming van onder andere de Sportnota en de plannen voor recreatieoord
De Warande hebben in het recente verleden bewezen dat zo'n aanpak kan werken.
Daarnaast zien we in het land - en, zij het mondjesmaat, ook in Oosterhout - dat (groepen)
inwoners zich ook zelf gaan organiseren om bepaalde initiatieven te ontwikkelen.
Overheidsparticipatie, zijn we dat met een duur woord gaan noemen. De gemeente staat niet
aan het roer, maar de gemeente neemt deel in plannen en projecten die door groepen
burgers of ondernemers van de grond worden getild. De mogelijkheden daartoe zijn bijna
onbegrensd: van het opstellen van een visie op de ontwikkeling van de stadsparken en het
onder regie herinvoeren van de wijkzuster in Den Hout tot het overhevelen (met bijbehorende
budgetten) van het onderhoud van bedrijventerreinen of het uitbesteden van groen
onderhoud aan buurtbewoners (zie het voorbeeld van de "schoffelcontracten" in
buurgemeente Gilze en Rijen). Onze inzet is in deze bestuursperiode deze betrokkenheid van
burgers, ondernemers, verenigingen en organisaties verder te vergroten.
Een dergelijke vernieuwing kan echter alleen plaatsvinden als aan een aantal belangrijke
voorwaarden wordt voldaan:
»
het gemeentebestuur (raad en college) moet ook daadwerkelijk bereid zijn in een zo
vroeg mogelijk stadium het samenspel te zoeken met burgers, ondernemers,
verenigingen en organisaties;
» de ambtelijke organisatie moet zo zijn ingericht en ingesteld dat ze, in alle opzichten,
ruimte heeft voor maatschappelijke initiatieven;
»
maatschappelijke initiatieven mogen niet worden gesmoord in een brij van wet- en
regelgeving.
2.1. Relatie burger en bestuur
Uit deze algemene inleiding vloeien de volgende aandachtspunten voort:
»
Het beleid rondom burger- en overheidsparticipatie is in Oosterhout niet helder. De
Rekenkamer constateerde onlangs dat Oosterhout weliswaar veel goede initiatieven
kent, maar dat het ontbreekt aan een overkoepelend kader. Dat schept
onduidelijkheid, zowel voor het gemeentebestuur als voor de inwoners van onze
gemeente. Daarom zullen er zo spoedig mogelijk gemeentebreed uitgangspunten
voor burgerparticipatie worden vastgelegd. Bij de totstandkoming hiervan hebben
inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties in onze gemeente het
voortouw: het is de bedoeling dat dit document niet geschreven wordt op en door
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«
«

»

«

»

"het Slotjesveld", maar door een aantal betrokken Oosterhouters. De vele ideeën en
suggesties die inwoners in de aanloop naar dit coalitieakkoord over dit onderwerp
hebben aangedragen, kunnen daarbij tot inspiratie dienen.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het thema "verbindend bestuur" - in
combinatie met communicatie - wordt nadrukkelijk bij één portefeuillehouder belegd.
Ook al gezien de enorme inhoudelijke opgaven waarvoor Oosterhout zich gesteld
ziet, willen wij niet alleen zoeken naar draagvlak in samenleving, maar ook naar
brede steun in de gemeenteraad. Dat betekent dat wij allereerst op zoek willen gaan
om de samenwerking tussen het college en de raad in zijn geheel te versterken. Zo
zijn wij voornemens de gehele gemeenteraad in een veel eerder stadium bij
belangrijke onderwerpen te betrekken. Met name de drie transities lenen zich bij
uitstek voor zo'n aanpak. Hoe dat voornemen vorm dient te krijgen, zou onderwerp
van gesprek moeten zijn tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie.
Een dergelijke aanpak vergt niet alleen een bepaalde houding bij het bestuur, ook
voor de medewerkers van de gemeente heeft dit gevolgen. In het hoofdstuk
"middelen" gaan wij hierop nader in.
Goed functionerende media zijn van levensbelang voor een vitale (lokale)
democratie. Schaalvergroting binnen de dagbladwereld zal ertoe leiden dat "de
waakhond van de democratie" minder vaak en minder hard zal blaffen dan in het
verleden. Vanuit het oogpunt van democratische controle is dat een punt van zorg en
aandacht, ook - of misschien beter nog: juist - voor het gemeentebestuur. Tegen die
achtergrond vinden wij het ook van belang oog te hebben voor mogelijkheden tot
versterking van de lokale media.
Om het gesprek met de samenleving verder te versterken, ondersteunt de
gemeenten initiatieven om - samen met maatschappelijke partners - te komen tot
stadsdebatten over maatschappelijk relevante onderwerpen.

2.2. Regionale samenwerking
Op het gebied van regionale samenwerking is en blijft de inhoud van de opgave leidend voor
de schaal en maat van samenwerking. De verwachting is dat vooral de samenwerking binnen de drie transities voor een belangrijk deel bepalend zal zijn voor het tempo en de mate waarin
dit onderwerp verder vorm en inhoud krijgt.
Voor ons zijn de volgende uitgangspunten bij intergemeentelijke samenwerking leidend:
»
Inhoud gaat voor vorm. Samenwerking moet niet starten vanuit een organisatorische
blauwdruk, maar vanuit de behoefte om inhoudelijk met anderen klussen op te
pakken.
«
Geen exclusieve partners. Per opgave wordt bekeken met welke gemeenten het best
»
»
»
»

kan worden samengewerkt.
Geen exclusieve schaal. Al naar gelang de inhoudelijke opgave wordt bezien op
welke schaal het probleem het best kan worden aangepakt.
Geen herschikking van het bestuurlijk landschap. Intergemeentelijke samenwerking is
een kwestie van verlengd lokaal bestuur.
Inwoners en ondernemers van onze gemeente hebben profijt van intergemeentelijke
samenwerking.
Het gaat om samenwerking; bestuurlijke samenvoeging is niet aan de orde.

Op basis van deze uitgangspunten maken wij in onze samenwerking onderscheid tussen
strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.
De samenwerking binnen West-Brabant richt zich op het strategisch niveau. Met de herijking
van de West-Brabantse samenwerking wil de regio dat aspect versterken. De rol van de RWB
dient zich toe te spitsen op het opstellen en uitvoeren van de strategische agenda (met name
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gericht op de economische ontwikkeling van West-Brabant) en de lobby in de richting van
andere overheden en overige strategische partners.
Op basis van een onderzoek naar de organisatorische samenwerking tussen de drie
Amerstreekgemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout), is besloten te kijken
naar concrete samenwerking op een aantal beleidsterreinen. Die samenwerking richt zich op
tactisch- en/of uitvoeringsniveau; de gekozen samenwerkingsvorm mag niet leiden tot
aantasting van de bestuurlijke autonomie en de beleidsvrijheid van de gemeenten.
Vanuit een aantal gezamenlijke stedelijke opgaven ligt het voor de hand de samenwerking
binnen de stadsregio Breda-Oosterhout-Etten-Leur te intensiveren. Wat deze drie steden
bindt, zijn de stedelijke vraagstukken. Het BOEL-overleg heeft van oudsher de focus op
afstemming op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Vanwege de
inhoudelijke samenhang die er tussen de drie deelnemende gemeenten bestaat - feitelijk
hebben we het bijvoorbeeld over één arbeids- en woningmarkt - verdient het aanbeveling
deze samenwerking verder te intensiveren en uit te breiden, onder andere op de gebieden
economie, werkgelegenheid en voorzieningen.
Daarnaast is er de samenwerking binnen de drie transities. Deze samenwerking krijgt vorm
met negen gemeenten in de regio rondom Breda en Oosterhout. Hiervoor geldt hetzelfde als
voor de Amerstreekgemeenten. Ook hier is sprake van samenwerking op tactisch en
uitvoeringsniveau. Dit gebeurt binnen de door de raden van de gemeenten vast te stellen
beleidskaders. De beleidsvrijheid van individuele gemeenten is hiermee in principe geborgd.
Feit is natuurlijk wel dat de regionale uitvoering van de drie transities aan slagkracht wint,
naarmate de gemeenten meer dezelfde bestuurlijke uitgangspunten hanteren.
Wij hebben in de keuze voor de vorm van regionale samenwerking een eigen
verantwoordelijkheid en een eigen afweging te maken. Dwingende sturing vanuit bijvoorbeeld
rijk of provincie helpt niet mee een dergelijk proces tot een goed en vruchtbaar einde te
brengen. Net zo min als speculaties over mogelijke bestuurlijke herindeling als uiterste
middel.
Op basis hiervan komen wij tot de volgende aandachtspunten op het gebied van regionale
samenwerking:
» Wij vinden het belangrijk met de gemeenteraad nader van gedachten te wisselen
over de wijze waarop Oosterhout vorm en inhoud geeft aan regionale samenwerking.
Hiervoor wordt een beleidskader opgesteld. Daarin zal bijzondere aandacht zijn voor
de positie en de rol van de gemeenteraad.
»
Het blijft onverkort zaak kritisch te sturen op omvang, takenpakket en uitgaven van
gemeenschappelijke regelingen. Het mag niet zo zijn dat gemeenten de opbrengst
van hun bezuinigingen zien verdampen, omdat samenwerkingsverbanden er niet in
slagen de uitgaven onder controle te houden. Oosterhout zal in regionaal verband het
voortouw nemen in de herijking van de nota "Verbonden partijen", waarin de
spelregels (ook de financiële) voor gemeenschappelijke regelingen zijn vastgelegd.
Daarin zal onder andere worden beschreven hoe de positie van individuele
gemeentebesturen op de gemeenschappelijke regelingen kan worden versterkt. Deze
beschrijving beperkt zich niet tot het college, maar richt zich uitdrukkelijk ook op de
gemeenteraad.
» Wij zijn positief-kritisch over de samenwerking in de Regio West-Brabant. Deze
samenwerking wint aan kracht als ze zich beperkt tot een aantal (strategische)
opgaven en taken. In de zelfbeperking blijkt pas het meesterschap.
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2.3. Dienstverlening
Voor veel inwoners van Oosterhout is "de gemeente" vooral een dienstverlener. Een instelling
waar je terecht moet voor een paspoort, een bouwvergunning of een uitkering. In onze
dienstverlening willen wij onze inwoners efficiënt en effectief ten dienste staan.
Op het gebied van dienstverlening hebben wij de volgende aandachtspunten:
«
De ontwikkelingen binnen de digitale wereld gaan onvoorstelbaar snel. Dat vergt een
grondige heroriëntatie op potentie, ambitie en realiseerbaarheid van de gemeentelijke
digitale dienstverlening.
«
De rijksoverheid verplicht gemeenten vanaf 2017 alle dienstverlening digitaal aan te
bieden. Wij onderschrijven dat streven, maar tekenen tegelijkertijd aan dat de
mogelijkheid tot persoonlijk contact met bestuur en organisatie moet blijven bestaan.
»
De gemeentelijke organisatie moet herkenbaar, beschikbaar en bereikbaar blijven
voor inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. De "eerste lijn" is een
goede voorziening voor het afvangen van meer algemene vragen. Tegelijkertijd blijft
de mogelijkheid bestaan om direct één-op-één contact te hebben met de inhoudelijk
verantwoordelijk medewerker. Op basis van deze uitgangspunten wordt onderzocht
of, en zo ja hoe, de gemeentelijke dienstverlening wordt aangepast. Daarnaast is er
oog voor de dienstverlening door samenwerkingsverbanden waarin de gemeente
Oosterhout deelneemt, zoals de Belastingsamenwerking West-Brabant.
«
De gemeentelijke wet- en regelgeving wordt geëvalueerd. Indien mogelijk worden
regels aangepast dan wel geschrapt. De eerste fase is gericht op het vereenvoudigen
van de vergunningaanvraag (digitalisering, meerjarenvergunning).
« Waar de gemeente in steeds grotere mate "digitaal" wordt, groeit de noodzaak tot
een goede informatiebeveiliging en maatregelen om identiteitsfraude tegen te gaan.
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3. Het sociaal domein
De drie transities: algemeen
De overheveling van jeugdzorg en delen van de Awbz en de invoering van de Participatiewet
(de drie transities) belast de gemeenten vanaf 2015 met een nieuwe en omvangrijke
verantwoordelijkheid. Veel over de transities is nog onbekend. Gemeenten hebben hoogstens
een vermoeden van de (omvang van de) problematiek waarmee ze geconfronteerd worden.
Exacte gegevens over het aantal cliënten en de zwaarte van hun zorgvraag, kan het rijk nog
steeds niet verstrekken. Evenmin is het duidelijk hoe de verschillende partijen zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers - zich de komende jaren zullen gaan gedragen. Het
is dus een illusie te veronderstellen dat deze opgave, alsof het een militaire operatie betreft,
volgens een blauwdruk kan worden uitgevoerd. Het proces van invoering van de transities zal
zo moeten zijn ingericht dat de gemeente de mogelijkheden heeft om snel te schakelen als de
omstandigheden daarom vragen.
Uitgangspunt is dat inwoners van onze gemeente die zorg en ondersteuning nodig hebben,
ook passende zorg en ondersteuning ontvangen. Het kan zijn dat die zorg en ondersteuning
in een aantal gevallen een andere vorm zullen hebben dan mensen gewend zijn, maar we
laten Oosterhouters niet in de kou staan. Het kan en mag bijvoorbeeld niet voorkomen dat de
gemeente tegen het einde van het jaar "nee" moet verkopen, alleen om de reden dat het
budget voor dat jaar op is.
Tweede uitgangspunt is dat Oosterhout die zorgbehoefte van mensen binnen de transities
invult binnen de gelden die ze daarvoor van het rijk krijgt. Dat is, zacht uitgedrukt, geen
eenvoudige opgave. Vanuit de gedachte dat gemeenten deze taken dichter bij de burger en
efficiënter kunnen aanbieden, gaan de overhevelingen ook gepaard met kortingen op het
beschikbare budget. Deze kortingen zijn aanzienlijk: 15 procent bij jeugdzorg, 25 procent bij
de AWBZ en 20 procent bij de Participatiewet. Daarnaast gaan gemeenten de gevolgen
ondervinden van de korting die in 2015 wordt doorgevoerd in de hulp voor het huishouden (40
procent). En ook het feit dat het rijksbeleid erop gericht is ouderen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen, heeft consequentie op lokaal niveau.
Als wij er niet in slagen deze taken op een andere en efficiëntere wijze te organiseren, dan
zijn de (financiële) gevolgen desastreus. Bovendien ligt er de plicht zorg en ondersteuning
doelmatig te organiseren: de doelgroep is groot en de middelen zijn relatief beperkt. Wij willen
voorkomen dat mensen buiten de boot vallen.
Om die reden willen wij strak sturen op de uitgaven die met de drie transities gemoeid zijn, op
een manier die tegelijkertijd recht doet aan de zorgbehoefte van onze inwoners. Dat willen wij
doen langs de volgende uitgangspunten:
»
Uitgangspunt is dat van iedere euro die wij van het rijk ontvangen, ook zo veel
mogelijk aan directe zorg en ondersteuning wordt uitgegeven.
» Wij willen sterk sturen op kosten die organisaties maken om die zorg te kunnen
aanbieden (overhead). Zeker de grotere zorgorganisaties zijn niet zelden reuzen op
lemen voeten, die relatief veel geld, aandacht en energie nodig hebben om de eigen
organisatie draaiende te houden. In de aanbesteding van zorg wordt daarom de
omvang van de overhead en de hoogte van de salarissen van directeuren en
bestuurders (Balkenende-norm) een belangrijk criterium.
»
Een andere grote kostenpost is momenteel de wijze waarop het systeem van
verantwoording is vormgegeven. Veel sectoren van zorg zijn "overgeprotocolleerd".
Afspraken maken over de te leveren kwaliteit en klanttevredenheid tegen een
bepaalde prijs volstaat, in plaats van bijna per minuut verantwoording afleggen over
de geleverde werkzaamheden. Door in regionaal verband afspraken te maken over
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een uniforme verantwoording in de vorm van outcome-criteria, kunnen gemeenten
zelf ook direct positieve invloed uitoefenen op de administratieve lastendruk voor
»

»

»

»

«

»

»
»

zorgaanbieders. Ook hier geldt dus: minder bureaucratie.
Dit geldt ook voor de relatie tussen ons en de rijksoverheid. Wij vinden dat de
verantwoording van onze gemeente naar het rijk zich moet beperken tot het
hoogstnoodzakelijke.
Wij geven de zorgvrager (en diens omgeving) meer regie op de wijze waarop de
eigen zorg wordt vormgegeven. Langs die weg worden administratieve lasten
eveneens verminderd.
De taakstelling op het gebied van de transities vraagt om innovatieve en creatieve
concepten. Dit betekent dat wij ruim baan zullen geven aan kleinschalige
nieuwkomers op de zorgmarkt en het maken van "slimme verbindingen" zullen
stimuleren. Oog voor de menselijke maat, het vermogen om kleinschaligheid op
lokaal niveau te organiseren en bekendheid met Oosterhout zijn daarbij
sleutelbegrippen. Wij zullen daarbij de grenzen opzoeken van wat wettelijk mogelijk
is: niet wat mãg, maar wat wérkt, is daarbij de leidraad.
Zorg en ondersteuning worden zo dicht mogelijk in de buurt van onze inwoners
aangeboden. Dat heeft een aantal voordelen: mensen hoeven niet weg uit hun
vertrouwde omgeving en het is vaak kostenefficiënter. Om dit kunnen te bereiken, zal
het maatschappelijk vastgoed in Oosterhout breed moeten worden benut. Dit
betekent dat de positie en betekenis van activiteitencentra en dorpshuizen worden
versterkt en dat ook sport- en culturele accommodaties en (brede) scholen hiervoor
worden ingezet. Ook gezien de investeringen die de gemeente de afgelopen jaren in
deze voorzieningen heeft gedaan, is dat alleszins gerechtvaardigd. Sociale wijkteams
spelen een belangrijke rol in het dichtbij opvangen van de eerste hulpvraag.
De ervaring met de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft geleerd dat preventie,
collectieve arrangementen en een goede eerstelijnsvoorziening ertoe leiden dat
minder hoeft te worden doorverwezen naar de (aanzienlijk duurdere)
gespecialiseerde tweedelijnszorg. Afspraken met zorgaanbieders worden zo
vormgegeven, dat het ook financieel aantrekkelijk wordt hierop te sturen: Dit
uitgangspunt geldt ook voor de jeugdzorg.
Bij de uitvoering van de drie transities is een belangrijke rol weggelegd voor de
sociale wijkteams. De leden van deze teams zijn gekozen op hun competenties, zij
zijn geen vertegenwoordigers van instellingen.
De verdere vormgeving van de transities zal in nauw overleg met alle betrokkenen
worden vormgegeven.
Vanwege de zwaarte van de opgaven en het gegeven dat de transities nadrukkelijk
worden ervaren als een aangelegenheid voor alle collegeleden, wordt de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de drie transities over evenzovele collegeleden gespreid.

Wij zijn ons ervan bewust dat een dergelijke benadering een andere houding vraagt van
zowel zorgvragers, zorgaanbieders als de gemeente. Feitelijk gaat het hier namelijk niet over
een transitie, maar over een transformatie. Het betreft een opgave van een omvang waarvoor
gemeenten zich nooit eerder gesteld zagen. Het is een mega-klus waarin zorgvragers,
zorgaanbieders en gemeente vaak werkende weg zullen ontdekken wat de beste oplossing
voor de gemeente en haar inwoners is. Een proces van vallen en opstaan, waarin ook
ongetwijfeld fouten zullen worden gemaakt. En waarbij het vooral belangrijk is dat alle
betrokkenen van die fouten kunnen leren. Dat vraagt om een flexibel systeem, met
verschillende veiligheidskleppen, ook in financiële zin. Om die reden zijn wij voorstander van
het ophogen van de weerstandsreserve; de al bestaande reserve voor de uitvoering van de
Wet werk en bijstand maakt hiervan onderdeel uit.
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3.1. Maatschappelijke zorg
Aanvullend hierop gelden voor het terrein van maatschappelijke zorg nog de volgende
aandachtspunten:
»
Het tegengaan van eenzaamheid krijgt mede vorm door samenwerkingsverbanden te
zoeken met onder andere lokale ouderenbonden, diaconie en instellingen als De
Vinder. Wij stimuleren dat initiatieven tot het invoeren van een ouderenbus (op
vrijwilligersbasis) worden onderzocht.
» Onder zorgvragers en mantelzorgers leven nog veel vragen over de drie transities.
Daarom richt de gemeente zo spoedig mogelijk een informatiepunt in, waar zij terecht
kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën.
»
Op het gebied van ruimtelijke ordening worden mogelijkheden onderzocht die het
makkelijker maken mantelzorg dichtbij aan te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door, in
een overkoepelend bestemmingsplan voor de gehele gemeente, de regels te
versoepelen rondom het bouwen van portocabins op eigen grond of woningsplitsing.
»
Mantelzorgers moeten met vragen terecht kunnen bij een centraal meldpunt.
Voorkomen moet worden dat mantelzorgers "omvallen". Dat kan onder andere door
de mogelijkheid te creëren dat ook mantelzorgers een bepaalde periode "vrijaf"
kunnen nemen en zich kunnen laten vervangen door vrijwilligers (respijtzorg). Om
vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen, onderzoeken wij ook de
digitale mogelijkheden hiertoe. Daarnaast zal de gemeente zich inspannen om de
samenwerking tussen huisartsen en mantelzorgers te verbeteren.
» We proberen wachtlijsten in de zorg te voorkomen.
»
De drie transities zijn aanleiding de outputcontracten en subsidieovereenkomsten met
de organisaties op het gebied van zorg, welzijn en sport kritisch tegen het licht te
houden. Daarbij gaan wij op zoek naar mogelijkheden om de kennis en kunde van
deze organisaties (nog) effectiever in te zetten.
» Om de door ons gewenste innovatie in de zorg te bereiken, is het nodig dat de
gemeente nieuwe initiatieven actief ondersteunt en waar nodig verder helpt. Dit kan
onder andere door binnen de gemeentelijke organisatie een duidelijk aanspreekpunt
in te richten. Daarnaast is het belangrijk ook binnen de budgetten voor de transities
ruimte in te bouwen om experimenten ook financieel te kunnen ondersteunen.
»
In de contacten tussen de organisatie en zorgvragers is de problematiek van de
zorgvrager leidraad voor het handelen van medewerkers van de gemeente. Niet
iedere situatie is hetzelfde, niet ieder verzoek kan op dezelfde wijze standaard
worden afgedaan. Er komt meer (regel)ruimte om maatwerk te kunnen leveren en op
zoek te gaan naar alternatieve oplossingen, met name als het naleven van algemene
wet- en regelgeving tot schrijnende situaties leidt.
»
Hulp bij het huishouden is een belangrijke en relatief goedkope eerstelijnsvoorziening
voor mensen met een zorgbehoefte. Hulp in de huishouding vervult daarnaast een
belangrijke signaalfunctie. Wij willen daarom alles op alles zetten om hulp in de
huishouding overeind te houden. Wij gaan daarbij, binnen het bestaande budget, op
zoek naar manieren om deze ondersteuning op een efficiëntere wijze vorm te geven.
» Wij hebben oog voor het vroegtijdig signaleren van situaties waarin hulp en
ondersteuning nodig is, maar waarin betrokkenen dat niet zullen vragen. Daarin is
ook een rol weggelegd voor vrijwilligers.
» Vanwege het belang dat wij hechten aan bereikbare gezondheidszorg, zijn wij van
mening dat Oosterhout ook in de toekomst minstens moet kunnen beschikken over
een polikliniek en een voorziening voor dagklinische zorg.
»
Het streven is te komen tot woonzorgvoorzieningen in Dommelbergen en in de drie
kerkdorpen.
«
Het gemeentebestuur streeft naar de vestiging van een hospice binnen de
gemeentegrenzen.
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Binnen de regio nemen wij onze verantwoordelijk voor het op een eigentijdse en
toekomstbestendige wijze huisvesten van dak- en thuislozen.

3.2. Sociaal beleid
Wij willen bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien, door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij financiële en materiële
ondersteuning aan Oosterhouters bieden, die het niet (volledig) op eigen kracht kunnen
redden.
Hiervoor gelden de komende bestuursperiode de volgende aandachtspunten:
»
De invoering van de Participatiewet gaat gevolgen hebben voor de toekomst van
WAVA/IGO. Welke gevolgen dat zullen zijn, is op dit moment nog niet te overzien.
We weten wel dat er binnen de sociale werkvoorziening in de toekomst alleen nog
sprake zal zijn van beschut werk. Dit zal tot gevolg hebben dat WAVA/IGO kleiner
wordt en zich moet heroriënteren op haar taken en werkwijze.
Feit is dat er een voorziening moet blijven voor die mensen die tot de primaire

»

»
«

»

doelgroep van WAVA/IGO behoren (mensen met een te grote afstand tot de
arbeidsmarkt) en voor mensen met een beperking die aangewezen zijn op
dagbesteding bij instellingen als Prisma en Amarant. Deze voorziening kan bestaan
uit beschut werken of een zinvolle dagbesteding. De schotten die nu nog tussen deze
voorzieningen bestaan, zullen verdwijnen. Er is bijzondere aandacht voor de
aansluiting tussen deze voorziening en het voortgezet speciaal onderwijs.
Het hebben van betaald werk is de beste garantie om volwaardig en zelfstandig te
kunnen deelnemen aan de samenleving. Om die reden ondersteunt de gemeente
Oosterhout uitkeringsgerechtigden bijvoorbeeld via advisering, onderwijs en coaching
en stimuleert de gemeente hen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen door het
verrichten van vrijwilligerswerk. Bijstandsgerechtigden die wel kunnen, maar niet
willen, worden door de gemeente verplicht een tegenprestatie voor hun uitkering te
leveren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
o
Er mag geen verdringing van regulier werk plaatsvinden.
o
De tegenprestatie kan niet worden ingezet in de lijfgebonden (mantel)zorg.
o
De tegenprestatie is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt te
verkleinen.
o
Er is altijd maatwerk nodig: geen standaardoplossingen, maar per individu
bepalen wat de juiste route is.
Stichting Leergeld en Goederenbank De Baronie voorzien beide duidelijk in een
behoefte. De gemeente zal beide initiatieven financieel blijven ondersteunen.
Het komt voor dat bepaalde gemeentelijke regelingen het voor mensen met een
uitkering financieel onaantrekkelijk maken om betaald werk te accepteren. Daarom
zullen wij deze regelingen op hun onbedoelde effecten toetsen en zo nodig
aanpassen.
Binnen het gemeentelijk armoedebeleid heeft de bestrijding van armoede onder
kinderen onze onverdeelde aandacht. Er komt meer ruimte om maatwerk te leveren.

3.3. Jeugdzorg
Met de komst van onze nieuwe taken op het gebied van passend onderwijs en jeugdzorg per
2015 laat de noodzaak tot een goede samenhang tussen onderwijs, jeugdbeleid en jeugdzorg
nog sterker voelen. Met een groot deel van onze jongeren gaat het goed (85 /)). Om dit
minimaal zo te houden, is een goede basis aan voorzieningen belangrijk. Een deel van de
kinderen en hun gezin heeft problemen (15 Zo). Zware problematieken komen naar schatting
0

0

bij circa 5 procent van de kinderen voor. Vooral deze groep doet een beroep op
specialistische hulp.
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Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Om hen waar nodig te ondersteunen en de
groep kinderen waarmee het goed gaat zo groot mogelijk te houden, bieden we goede
onderwijsvoorzieningen, laagdrempelige ondersteuning voor opvoeders en kinderen, goede
verbindingen met sport- en cultuuractiviteiten en goede en uitdagende speelvoorzieningen in
de wijken.
Voor de kinderen met wie het niet goed gaat, zetten we in op een transformatie van de
jeugdzorgtaken. Deze taken richten zich op een breed scala aan problemen. Van kinderen en
opvoeders die lichte ondersteuning nodig hebben tot gedwongen zorg en opname via justitie.
Komende jaren nemen we de tijd om te transformeren. Veel nadruk leggen we op het zo dicht
mogelijk bij huis, zo gewoon mogelijk en betaalbaar organiseren van de lichte en
middelzware ondersteuning. Door goede preventie en ondersteuning voorkomen we zoveel
mogelijk de noodzaak van zwaardere zorg. De transformatie van de zwaardere jeugdzorg zal
mogelijk een langzamer tempo kennen vanwege de geringere beleidsvrijheid voor gemeenten
en langduriger verplichtingen vanuit de wetgeving.
Binnen de jeugdzorg willen wij de volgende accenten zetten:
»
De situatie en de behoefte van het kind is het vertrekpunt bij de uitvoering van de
jeugdzorg in Oosterhout.
» Wij geven ruimte aan lokale aanbieders en initiatieven.
» Wij zetten in op vernieuwing en transformatie, ook voor de zware zorg en
ondersteuning.
» De zorg en ondersteuning willen wij zo licht mogelijk organiseren, met zo min
mogelijk bureaucratie, Wij zoeken de balans tussen het bewaken van kwaliteit en
administratieve lasten.
«
De problematiek van jongeren staat niet op zichzelf, maar is meestal
gezinsgerelateerd. Daarom zijn wij voorstander van de aanpak: één gezin, één plan,
één regisseur.
»
In de uitvoering van jeugdzorg is een belangrijke rol weggelegd voor generalisten. Zij
ondersteunen zorgvragers, hebben oog voor de positie van mantelzorgers en slaan
bruggen naar betrokken instellingen en organisaties. Zij hebben daarnaast een
functie bij het verlenen van nazorg, bijvoorbeeld als jongeren na een tijdlang
»
»

»
«
»

»
»

specialistische hulp weer terugkeren in de vertrouwde gezinsomgeving.
Wij zorgen voor een goede verbinding met de sociale wijkteams.
Ons doel is het vergroten van het percentage kinderen dat zonder ondersteuning en
zonderzorg van buitenaf goed kan opgroeien. De groep kinderen met zware zorg
willen wij door goede preventie en ondersteuning in omvang terugbrengen.
Wij willen uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen.
In situaties waar uithuisplaatsing aan de orde is, geven wij waar mogelijk de voorkeur
aan pleegzorg. Dit vraagt om een goede ondersteuning van de pleeggezinnen.
Kinderen met een beperking houden die hun hele leven. Waar nodig krijgen zij
levenslange ondersteuning en zorg. Waar het beleid erop gericht is ook kinderen zo
lang mogelijk thuis te laten wonen, heeft dat gevolgen voor de wijze waarop hun
directe omgeving (ouders, mantelzorgers) wordt ondersteund.
Wij maken gebruik van de kennis van de werkers in het veld.
Wij zien de nieuwe taken als een ontwikkelproces dat een aantal jaren nodig zal
hebben om zich te zetten. Het is aan het gemeentebestuur om dit proces op een
gedegen wijze vorm te geven en op een wijze die redelijkerwijs vertrouwen biedt op
een goede invoering. Desondanks zullen er in dat proces ongetwijfeld dingen
voorvallen die we niet gepland of niet gewenst hadden. De mate waarin wij hiervan
met zijn allen kunnen leren, zal in belangrijke mate het succes van de transitie(s)
bepalen.
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»
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Specialistische hulp blijft beschikbaar als deze nodig is. Mede daarom is het
belangrijk de opgedane deskundigheid binnen de jeugdzorg te behouden.
Een goede jeugdzorg op lokaal niveau valt of staat met goede verbindingen met
(semi-)professionals die zicht hebben op de persoonlijke situatie van jongeren.
Huisartsen, maar ook bijvoorbeeld leerkrachten zien vaak als eersten als er iets met
een jongere mis dreigt te gaan. Daardoor en op basis van de expertise waarover zij
beschikken, hebben zij daarom een belangrijke signaalfunctie richting jeugdzorg.
Jeugdzorg kan zo interveniëren als de ernst van de situatie daarom vraagt.
Wij willen de verbinding tussen jeugdzorg en de veiligheidsketen versterken, zodat
problematische thuissituaties eerder gesignaleerd worden en in vroeg stadium kan
worden ingegrepen.

3.4. Veiligheid
Oosterhouters willen graag in een veilige omgeving wonen. Veiligheid is namelijk een
basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. De gemeente speelt daarin
een belangrijke coördinerende en regisserende rol. Bij de gemeente komen alle lijntjes vanuit
het veiligheidsveld samen. Ook voor dit onderwerp geldt als geen ander dat voorkómen beter
- en ook goedkoper - is dan genezen. Daarop willen wij de komende jaren (blijven) insteken,
maar dat laat onverlet dat kordaat ingrijpen, ook van de kant van de gemeente, nodig is als
de situatie daarom vraagt.
Binnen dit beleidsterrein willen wij de komende bestuursperiode de volgende accenten zetten:
» Als gevolg van de vorming van de Nationale Politie beschikt Oosterhout niet meer
over een eigen politieteam, maar is er één politieteam gevormd dat de zes
Dongemondgemeenten als werkgebied heeft. Deze schaalvergroting mag er niet toe
leiden dat de politie op grotere afstand van de gemeente en haar inwoners komt te
staan. De burgemeester, die het gezag over de politie heeft, blijft zich samen met
gemeenteraad en college inzetten voor zo veel mogelijk politie op straat en een zo
effectief mogelijke inzet. Het is bekend dat criminaliteit geen gemeentegrenzen kent,
maar vanuit de burger bezien vindt criminaliteit - en dat geldt evenzeer voor overlast
- plaats op het niveau van de kernen, de wijk en de straat.
»
Daarom zijn wij ook van mening dat de wijkagent zoveel als mogelijk in de wijk
aanwezig moet zijn. Wij zien voor de wijkagent een belangrijke rol weggelegd in de
contacten met buurtpreventie en de sociale wijkteams. Deze moeten zich gesteund
weten door de politie. Nauw contact is bovendien noodzakelijk, omdat bijvoorbeeld
het vóórkomen van overlast niet zelden een indicatie is voor een problematische
gezinssituatie.
»
De vorming van de Nationale Politie heeft ook tot gevolg dat het rijk gaat beslissen op
welke locaties er politiebureaus zullen komen of blijven. Wij zullen in de richting van
het rijk met kracht bepleiten dat Oosterhout, met zijn 54.000 inwoners, zijn
politiebureau houdt.
» Waar het (rijks)beleid erop gericht is dat ouderen en mensen met een beperking
langer zelfstandig moeten blijven wonen, is het belangrijk dat zij zich in hun eigen
woning ook veilig kunnen voelen. Samen met onze maatschappelijke partners willen
wij voorstellen ontwikkelen om het veiligheidsgevoel ook onder deze inwoners te
vergroten.
»
Gemeentelijke handhavers worden ingezet op die locaties en op die momenten, waar
en dat hun inzet het meest effectief is. Dat zal er toe leiden dat ze in de praktijk vaker
dan nu ook buiten het stadscentrum actief zullen zijn. Handhavers moeten zich
bewust zijn van hun gastheer- en gastvrouwschap.
» Wij werken niet mee aan de vestiging van een coffeeshop in Oosterhout.
»
Drugsgerelateerde overlast en criminaliteit worden met kracht bestreden.
»
Er is blijvende aandacht voor een risicogerichte uitvoering van de Wet BIBOB.
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De gemeente Oosterhout is voorstander van een " zero tolerance"-beleid ten aanzien
van personen die zich schuldig maken aan geweld tegen hulpverleners.
Cameratoezicht is een welkome aanvulling op en ondersteuning van de politiezorg,
maar kan de politietaken nooit vervangen. Het is wel goed het systeem van
cameratoezicht "bij de tijd te houden", bijvoorbeeld door met enige regelmaat na te
gaan of, en, zo ja, hoe dit middel (nog) effectiever kan worden ingezet.
Er is constante aandacht voor de aanrijdtijden van politie, brandweer en
ambulancedienst. Aanrijdtijden moeten ook in de praktijk effectief zijn.
Oosterhout investeert, via de Veiligheidsregio, in nieuwe moderne brandweerwagens,
ook voor de posten in Dorst en Den Hout. De posten in beide kerkdorpen worden
hierop aangepast.
Wij ondersteunen initiatieven om een dekkend systeem van AED's in onze gemeente
te realiseren en te onderhouden.
Vanwege de samenhang met andere beleidsontwikkelingen (met name de transitie
jeugdzorg) is het goed onderzoek te doen naar de positionering en het takenpakket
van de gemeentelijke Unit Veiligheid. In dat onderzoek wordt ook gekeken naar de
mogelijke overlap met externe organisaties als de Veiligheidsregio en het
Veiligheidshuis.
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4. Werkgelegenheid en economie
Algemeen
Een van de speerpunten voor de komende bestuursperiode wordt het behouden en waar
mogelijk versterken van de economische positie van onze gemeente. Dat is niet alleen van
groot belang voor de werkgelegenheid, maar ook voor de vitaliteit en de investeringskracht
van Oosterhout.
4.1. Bedrijventerreinen
Werkgelegenheid wordt voor een belangrijk deel op de Oosterhoutse bedrijventerreinen
gecreëerd. Hier spelen de volgende ontwikkelingen een rol:
»
Eerste aandachtspunt daarbij moet zijn het opknappen van de bedrijventerreinen
Weststad 1 en 2, in overleg met de daar gevestigde ondernemers. Doel van deze
"revitalisering" is allereerst om het aanzicht van Weststad 1 en 2 te vergroten, zodat
het voor ondernemers een aantrekkelijke locatie is om zich te vestigen. Daarnaast is
er de opgave te bekijken of de ruimte op dit bedrijventerrein (nog) beter benut kan
worden. Door herverkaveling moet het mogelijk zijn nieuwe bedrijven naar Weststad
te halen en uitbreidingswensen van bestaande ondernemingen te honoreren.
»
Daarnaast komt het huidige sportpark Heihoef in beeld, als "uitloper" voor
bedrijventerrein Vijf Eiken. Herontwikkeling van dit gebied is aan de orde, nu de
verenigingen W Oosterhout en OHC'01 naar de nieuwe sportaccommodatie op De
Contreie zijn verhuisd.
» Ten slotte is er nog de mogelijkheid tot uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein
Everdenberg (Everdenberg-Oost). De gemeente heeft in het verleden in de realisatie
van dit bedrijventerrein fors geïnvesteerd. Bovendien liggen er regionale afspraken
over Everdenberg-Oost. Tegelijkertijd is dit het laatste grote bedrijventerrein in onze
gemeente dat nog vrij uitgeefbaar is. Dat vraagt aan onze kant dat we nog meer dan
anders kritisch moeten zijn bij de uitgifte; alleen bedrijven met een aantoonbaar
toegevoegde waarde komen hiervoor in aanmerking. Dit geldt met name de mate
waarin de vestiging of uitbreiding van ondernemingen leidt tot meer werkgelegenheid
voor inwoners van onze gemeente.
»
Ons streven is te komen tot een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op de
bedrijventerreinen, om zo de benodigde kwaliteitsverbetering samen met de bedrijven
vorm te geven.
4.2. Bruisende binnenstad
De binnenstad van Oosterhout (het gebied binnen de centrumtangenten) heeft meerdere
functies. Een daarvan is de economische. Naast de bedrijventerreinen is ook het
Oosterhoutse kernwinkelgebied (Arendshof en het gebied Nieuwstraat, Arendstraat,
Kerkstraat en gedeelte Keiweg) een belangrijke motor van de lokale economie. De crisis en
de toekomst van het internetwinkelen zijn twee belangrijke redenen om de komende jaren
veel aandacht te hebben voor de ontwikkeling van het centrumgebied. Daarbij spelen de
volgende overwegingen een rol:
»
Een kernwinkelgebied met veel leegstand is niet aantrekkelijk. Aan de ene kant is het
tegengaan daarvan een verantwoordelijkheid van pandeigenaren,
projectontwikkelaars en ondernemers. Daarnaast kan ook de gemeente sturend
optreden. Dat kan bijvoorbeeld door het winkelgebied compact te houden. Ook is er
de mogelijkheid om in het stadshart op andere plaatsen combinaties van functies toe
staan (dubbelbestemming). Hierdoor komt er ruimte voor andere functies dan
detailhandel. Ook willen wij onderzoeken of een Leegstandsverordening hier soelaas
kan bieden. Ten slotte willen wij nagaan of er mogelijkheden zijn door
"herverkaveling" van het aanbod (winkels uit een bepaalde branche bij elkaar
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groeperen, zoals nu al in de Keiweg gebeurt) de aantrekkelijkheid van het
»

«

»

»

kernwinkelgebied te vergroten.
Wie een bruisende binnenstad wil, kan dat op een aantal manieren bereiken. Een
mogelijkheid is de aantrekkelijkheid van de routes naar de binnenstad te versterken,
bijvoorbeeld door het opwaarderen van de stadsparken en de Heuvel. Verder zou
gekeken kunnen worden naar het leggen van nog meer combinaties met bijvoorbeeld
evenementen in de binnenstad. Een andere mogelijkheid is het aanbieden van gratis
wifi in de binnenstad. En ten slotte is er de wens het accent bij de inzet van de
gemeentelijke handhavers te verschuiven van (parkeer)handhaving naar
gastheerschap.
De bouw van een ondergrondse parkeergarage in het Santrijngebied draagt verder bij
aan de aantrekkelijkheid van de stad. De kosten hiervan worden versleuteld binnen
het parkeersysteem. Om ervoor te zorgen dat de voorgenomen stijging van de
parkeertarieven kan worden getemperd, is het noodzakelijk dat we op andere
onderdelen van dat parkeersysteem tot verlaging van de uitgaven kunnen komen.
Mogelijkheden daarvoor zullen wij onder andere zoeken in het gebruik en de
exploitatie van de fietsenkelder en in de kosten van parkeerhandhaving.
Conform afspraak, wordt in 2014 de huidige regeling rondom de zondagsopenstelling
geëvalueerd. Welke gevolgen dit vervolgens heeft voor het (nieuwe) regime, is nog
niet te zeggen. Het staat wel vast dat daarin hoe dan ook een balans moet worden
gevonden tussen de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en de zorg voor de
aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad. Wij zijn van mening dat bij de
evaluatie ook aandacht moet zijn voor de toekomst van de koopavond en voor meer
"maatwerk" bij de openingstijden voor de detailhandel en horeca.
Het is van belang al de relevante ontwikkelingen voor de Oosterhoutse binnenstad in
samenhang te bezien en daarop actie te ondernemen. Dit moet een gezamenlijk
proces zijn, waarin gemeente, ondernemers, onroerendgoedeigenaren en overige
betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen. De tijd en energie zal daarbij niet
gestoken moeten worden in het tot in detail (her)formuleren van een visie op het
stadscentrum. Vanuit een globaal toekomstbeeld voor de binnenstad, is het vooral tijd
maatregelen te treffen die de aantrekkelijkheid en de economische kracht van het
centrum op de korte en lange termijn bestendigen en waar mogelijk versterken. Er is
letterlijk werk aan de winkel!

4.3. Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie zijn belangrijke dragers voor de lokale economie. Goede
verblijfsrecreatieve voorzieningen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente
voor bezoekers. Op het gebied van toerisme en recreatie zien wij de komende
bestuursperiode de volgende aandachtspunten:
»
Een goed toeristisch-recreatief klimaat houdt niet op bij de gemeentegrenzen.
Daarom neemt Oosterhout actief deel aan (regionale) projecten op dit gebied.
Voorbeelden daarvan zijn landschapspark De Open Linie, Landstad De Baronie en
het Biesbosch Streeknetwerk.
»
De ontwikkeling van De Zwaaikom biedt een goede mogelijkheid om de faciliteiten
voor pleziervaart in Oosterhout te verbeteren en om te vormen tot een stadshaven.
»
Met het gerenoveerde recreatieoord De Warande heeft onze gemeente een
toeristisch-recreatieve attractie erbij die uniek is voor de regio. Wij willen de potentie
van De Warande en het omliggende gebied maximaal benutten.
» Wij willen agrarische en toeristisch/recreatieve ondernemers in het buitengebied de
ruimte geven (onder andere zorgboerderijen, b&b's, campings).
« Wij zijn voorstander van het oprichten van een fonds, van waaruit activiteiten en
projecten worden gefinancierd die de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van
Oosterhout verder moeten vergroten. De sector zal worden betrokken bij de wijze
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waarop deze gelden worden besteed. Het fonds wordt gevoed uit extra inkomsten uit
de toeristenbelasting. Dit idee wordt in 2014 verder uitgewerkt in het kader van de
herijking van het systeem van toerismebelasting.
4.4. Ruimte om te ondernemen
Ten slotte signaleren wij voor de komende vier jaar nog de volgende aandachtspunten:
«
De economische positie van Oosterhout is gebaat bij een goed samenspel tussen
onderwijs, ondernemers en overheid. Daarom is het zaak de komende jaren echt
vorm en inhoud te geven aan een overleg waarin deze drie partijen bindende
afspraken maken over de lokale arbeidsmarkt.
»
Er komt meer ruimte voor (begeleiding van) startende ondernemers, bijvoorbeeld via
een Starterscentrum, waar startende ondernemers huisvesting kunnen vinden met
ondersteunende faciliteiten.
»
Het is van belang ondernemers de ruimte te geven om daadwerkelijk te ondernemen.
Dit betekent dat kritisch gekeken dient te worden naar gemeentelijke regelgeving
waar deze belemmerend werkt voor (agrarische) ondernemers.
» Oosterhoutse ondernemers krijgen de kans binnen het gemeentelijk
aanbestedingsbeleid. Binnen het aanbestedingsbeleid wordt het begrip "social return"
ruim geïnterpreteerd. Wij vinden dat dit begrip niet alleen betrekking heeft op de mate
waarin ondernemingen werkzoekenden uit de gemeentelijke doelgroepen in dienst
nemen, maar ook op ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven.
«
Het belang dat wij hechten aan het bevorderen van economie en werkgelegenheid
zal zich ook vertalen binnen de organisatie en in de financiële prioritering van onze
gemeente.
»
Nieuwe ontwikkelingen in het consumentengedrag (onder andere de toename van
het internetwinkelen en werken vanuit huis) maken het nodig bestaande wet- en
regelgeving te herijken, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Vanuit
het belang van het tegengaan van concurrentievervalsing, wordt strikt gehandhaafd
op naleving van deze regels.
«
Naast het kernwinkelgebied zijn ook de wijkwinkelcentra Arkendonk en Zuiderhout
belangrijke voorzieningen voor onze stad. Wij zijn alert op kansen de
aantrekkelijkheid van beide winkelcentra (verder) te vergroten. Het belang van
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winkelcentrum Arkendonk krijgt nadrukkelijk een plaats in het toekomstplan dat wij
voor dit deel van Dommelbergen zullen ontwikkelen.
Wij kijken hoe we verder invulling kunnen geven aan de economische speerpunten in
de Regio West-Brabant (biobased, maintenance en logistiek). Versterking van
logistiek over water is daarvan een voorbeeld.
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5. De levendige gemeente
Algemeen
Met name in de voorgaande bestuursperiode heeft Oosterhout fors geïnvesteerd in
voorzieningen, in "stenen". De uitdaging zal er de komende vier jaar vooral in liggen om
verbindingen tussen de fysieke en sociale infrastructuur van onze gemeente. Hoe zetten we
deze voorzieningen zo in, dat ze ook daadwerkelijk de maatschappelijke effecten hebben die
we voor ogen hebben. Of, met andere woorden, hoe zorgen we ervoor dat we het beste uit
onze samenleving halen.
Sleutelwoord daarbij is verbinding. Verbinding tussen groepen mensen, tussen organisaties,
tussen bestaande accommodaties en (nieuwe) doelgroepen en tussen beleid en verbindingen
tussen het sociale en fysieke domein. De transities zouden een belangrijke aanjager voor
deze verbindingen kunnen zijn. Uitgangspunt van ons beleid is dat inwoners die zorg en
ondersteuning nodig hebben, zo dicht mogelijk bij huis in de buurt worden opgevangen. Dat
kan alleen door slim gebruik te maken van (combinaties van) bestaande voorzieningen in de
wijk. Ander voorbeeld: sport- en cultuurdeelname zijn bij uitstek middelen om ervoor te zorgen
dat jonge Oosterhouters leren met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren. In het kader
van jeugdbeleid zou het wel eens een probaat instrument kunnen zijn om te voorkomen dat
jongeren later in de problemen komen.
5.1. Onderwijs en jeugd
Het belang van goed onderwijs laat zich niet makkelijk overschatten. Goed onderwijs biedt de
basis voor goede kansen op de arbeidsmarkt, voor een stevige persoonlijke ontwikkeling en
ontplooiing, voor een goede en volwaardige deelname aan de samenleving. Iedere euro die
op een goede manier in goed onderwijs wordt geïnvesteerd, verdient zich op den duur dubbel
en dwars terug.
Onderwijs gaat dus ook over meer dan alleen onderwijs. Het gaat over economie en
werkgelegenheid, omdat een goede scholing meer kans biedt op betaald werk. Het gaat over
jeugdzorg: wie "gewoon" naar school gaat, loopt minder risico op maatschappelijke uitval.
Maar het gaat ook over de aantrekkelijkheid van Oosterhout als woon- en werkgemeente: het
feit dat we in onze gemeente een breed scala aan voorzieningen voor basis- en voortgezet
onderwijs hebben, levert hieraan een belangrijke bijdrage.
Op het gebied van onderwijs, jeugd en voorschool zien wij verder de volgende
ontwikkelingen:
»
Het gemeentelijk jeugdbeleid is momenteel versnipperd. De overheveling van de
jeugdzorg van provincie naar gemeenten is een goede aanleiding dit beleid te
inventariseren en te bundelen.
«
De aanspreekbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente voor jongeren is voor
verbetering vatbaar. Jongeren weten zich vaak geen weg in de wereld van ambtenarij
en bestuur. Uitzondering hierop is het systeem van de zap-budgetten, waarbij
jongeren eenvoudig kleine subsidies kunnen aanvragen voor door henzelf te
organiseren activiteiten. Wij willen dit systeem dan ook de komende jaren
voortzetten.
«
Binnen de gelden die de gemeente voor jeugdzorg ontvangt, wordt ruimte vrij
gemaakt om het schoolmaatschappelijk werk te continueren.
» Voorzieningen voor onderwijs moeten breed worden benut, ook buiten de
schooltijden. Dit betekent dat schoolgebouwen en speelpleinen vaker worden ingezet
voor andere maatschappelijke activiteiten.
» Voor de komende bestuursperiode wordt een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP)
voor het onderwijs opgesteld. Daarin wordt aandacht besteed aan de wens van het
Mgr. Frenckencollege tot (vernieuwbouw. Bij de behandeling van die aanvraag wordt
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ingezet op een goede balans tussen soberheid, functionaliteit en
»

»

«
»
»

«

«
»

«

toekomstbestendigheid.
Als de ontwikkeling van woonwijk De Contreie daartoe aanleiding biedt, wordt in deze
bestuursperiode besloten over de verplaatsing van de basisschool aan het Zandoogje
naar deze woonwijk.
Het gemeentebestuur blijft inzetten op de komst en vervolgens het behoud van een
mbo-voorziening naar Oosterhout. Daarnaast gaan wij onderzoeken of we kunnen
aanhaken op het initiatief van het ROC Tilburg, waarbij werkzoekenden een mboopleiding met baangarantie kan worden aangeboden.
Schoolverzuim wordt in een zo vroeg mogelijk stadium lokaal aangepakt. Dit is een
belangrijk preventief instrument.
Binnen het budget voor de brede buurt wordt ruimte gemaakt voor financiële
ondersteuning van brede scholen, zoals De Ontdekking.
Goed beroepsonderwijs is belangrijk voor de economische aantrekkelijkheid van
Oosterhout en voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Om die reden heeft de
gemeente fors geïnvesteerd in het "techniekplein" van het Hanze College. Deze
faciliteit kan nog beter worden benut. Daarnaast is het van belang de samenwerking
tussen Hanze College, het lokale bedrijfsleven en de gemeente nog verder te
intensiveren.
Het is verstandig deze bestuursperiode een integraal beeld te vormen over de
toekomst van het Oosterhoutse onderwijs. Onderwerpen die daarbij zeker aan bod
moeten komen, zijn: de gevolgen van de afnemende bevolkingsgroei voor de
(spreiding van) schoolgebouwen in onze gemeente, de diversiteit van het
onderwijsaanbod, de wijze waarop wordt ingespeeld op de groeiende behoefte aan
"een leven lang leren", de invoering van passend onderwijs en de (preventieve en
signalerende) rol die het onderwijs speelt binnen de jeugdzorg.
Binnen de volwasseneneducatie erkennen wij de rol en het belang van de
voorziening die Niba (Niet in beroep actieven) in onze gemeente biedt.
Wij zijn van mening dat kinderen zonder achterstand - in welke vorm dan ook - aan
het reguliere onderwijs moeten kunnen beginnen. Om dit te bereiken, zullen wij
samenwerking tussen basisonderwijs, voorschool en kinderopvang stimuleren.
Het is goed als jongeren al tijdens hun schooltijd kennis kunnen maken met de
arbeidsmarkt en/of vrijwilligerswerk. Om die reden willen wij onderzoeken of het
mogelijk is de maatschappelijke stage voor de leerlingen uit het voortgezet onderwijs
op een "lichte" manier in stand te houden.

5.2. Cultuur en evenementen
Een bruisend verenigingsleven, goede sociaal-culturele voorzieningen en een gevarieerd
evenementenaanbod bepalen in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van onze gemeente.
Dat is overigens vooral de verdienste van al die duizenden Oosterhouters die hierin actief
zijn; de gemeente heeft vooral als rol ervoor te zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn,
om nieuwe initiatieven te stimuleren en om verbindingen te leggen.
Tegen deze achtergrond zien wij voor de komende vier jaar de volgende ontwikkelingen:
»
De activiteitencentra en dorpshuizen zijn de dynamische spil van de wijk. Daarin past
het voornemen de activiteitencentra uit te breiden met een bibliotheekvoorziening.
Ook de ontmoetingsfunctie (leescafė) die de centrale bibliotheek inmiddels kent en
die duidelijk in een behoefte voorziet, zou hierin een plek ku nnen krijgen.
«
De cultuurnota wordt geëvalu eerd en geactu aliseerd. Daarin spelen de volgende
elementen zeker een rol:
o
De toekomst van Hu is voor Amateu rs, in combinatie met andere cu ltu rele
voorzieningen in Oosterhout. De moeizame start die dit initiatief tot op heden
heeft gekenmerkt, maakt het nodig in dit dossier snel door te pakken. W e
zien kansen voor de doorontwikkeling van het Hu is voor Amateu rs tot een
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aanvullende voorziening op cultuurgebied in Oosterhout, maar daarbij is
nodig dat betrokken partijen daarin hun verantwoordelijk nemen,

»

«

«

»

»

o
De wijze van subsidiëring van culturele verenigingen,
o
De toekomst van het Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten.
Op basis van onderzoek wordt een besluit genomen over de eventuele
verzelfstandiging van Theater De Bussel. Daarbij wordt ook de positie van het
Openlucht Theater betrokken.
Ook op het gebied van kunst en cultuur zijn wij voorstander van multifunctioneel
gebruik van bestaande culturele voorzieningen. De wijze waarop de Oosterhoutse
samenleving momenteel gebruik maakt van de Panoramazaal in de tijdelijke centrale
bibliotheek aan het Arendsplein, is daarvan een goed voorbeeld.
Wij houden de vinger aan de pols van de doorontwikkeling van H19 Centrum voor de
Kunsten. Dat geldt met name voor de opdracht aan H19 om, binnen het culturele veld
in Oosterhout, een meer verbindende en innoverende rol te gaan vervullen. Met
name voor deze transformatie heeft de gemeenteraad aanvullende middelen
beschikbaar gesteld. Voor ons is deze aanvulling evenwel geen automatisme, maar
(mede) afhankelijk van de stappen die H19 in dit proces van vernieuwing weet te
zetten.
Evenementen zijn van belang voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van
Oosterhout, zowel voor bezoekers als voor de eigen inwoners. Het lokale beleid richt
zich daarom vooral op het versterken van het aanbod. Vanuit die gedachte is het ook
hier goed te kijken naar versoepeling van gemeentelijke regelgeving en het
verminderen van bureaucratie.
Wij hechten aan een goede spreiding van evenementen over de gemeente, onder
andere vanuit het oogpunt van een evenredige verdeling van de overlast die nu
eenmaal met bepaalde evenementen gepaard gaat. Met de realisatie van een
crematorium op de locatie van sportpark Heihoef, vervalt deze locatie als
evenemententerrein. Een alternatief hiervoor vinden wij op Sportpark De Contreie.

5.3. Sport
Het vergroten van de deelname van Oosterhouters aan sporten en bewegen is de
kernopgave van het gemeentelijk sportbeleid. Dit is van belang zowel vanuit het oogpunt van
volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief. Het voorkomen van maatschappelijk
isolement, het bevorderen van integratie en het tegengaan van overlast.
Sporten is gezond en heeft in steeds grotere mate ook een sociale functie. Door die twee
aspecten zijn wij ervan overtuigd dat investeringen in sport zich uiteindelijke zullen
terugbetalen omdat er minder beroep op overige (sociale) voorzieningen gedaan kan worden.
Het is hiermee een van de meest effectieve preventieve maatregelen die genomen kunnen
worden.
» Vanuit het maatschappelijk belang van sport is het verstandig te blijven investeren in
sport en sportvoorzieningen, omdat deze ook grote betekenis kunnen hebben voor
bijvoorbeeld sociale activering en de uitvoering van de drie transities. Sportsubsidies
worden afhankelijk gemaakt van het maatschappelijk rendement, inzet en benutting
van de accommodaties.
»
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen zijn rol en taken van Oosterhout in
Beweging (OiB) toe aan een heroriëntatie. Daarbij speelt de behoefte van de
sportverenigingen aan ondersteuning een prominente rol.
»
Het aanbod aan sportvoorzieningen moet, met name voor kinderen en ouderen,
laagdrempelig zijn. Om iedereen ook daadwerkelijk in staat te stellen aan
sportactiviteiten deel te nemen, blijft ten behoeve van Oosterhouters met een
minimuminkomen en jongeren geld beschikbaar om sportdeelname mogelijk te
maken.
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Op basis van de door de raad aangenomen Nota sporten en bewegen wordt nog in
2014 een nieuw sportaccommodatiebeleid geformuleerd. Een van de uitgangspunten
daarin is dat de gemeente investeert in sportgerelateerde voorzieningen gericht op
breedtesportbeoefening. Ander speerpunt is dat sportaccommodaties zo veel
mogelijk worden benut: niet alleen door sportverenigingen, maar ook door onderwijs,
jeugdbeleid, ouderen en voor- en naschoolse opvang.
Bij het maken van keuzes binnen het investeringsprogramma voor sport zijn twee
criteria leidend. Het eerste criterium is dat de sportaccommodaties moeten voldoen
aan de normen van NOC/NSF en/of de overkoepelende nationale sportbond.
Daarnaast is van belang in hoeverre een investering bijdraagt aan een grotere
belastbaarheid van speel- of trainingsveld. Dit vanwege ons uitgangspunt
sportaccommodaties zo intensief mogelijk te kunnen laten benutten, ook voor
maatschappelijke doeleinden.
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