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Samenvatting

Tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2014 is het college van de gemeente Oirschot beëdigd. Het
coalitieakkoord ‘Mensen voorop in ons monument in ’t Groen’ is de basis voor het werk dat het college
uitvoert en de manier waarop dat gebeurt. Nu, bijna vier jaar later en op het eind van de ambtstermijn,
maakt het college de balans op. Wat hebben we gerealiseerd, wat niet en wat komt er nog op ons af? In
de afgelopen vier jaar heeft de realiteit ons deels ingehaald en hebben we onze planning bijgesteld. Doen
we de dingen en hebben we de dingen gedaan waar onze inwoners de meerwaarde van (hebben)
ervaren?

Deze eind evaluatie biedt een overzicht van de zaken waarmee we aan de slag zijn gegaan of nog mee
bezig zijn. Het college heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. Veel van de geplande onderwerpen zijn
voortvarend opgepakt. Daarnaast zijn er ook onderwerpen aangepakt die onverwacht kwamen. Denk aan
de opvang van vluchtelingen, een asielbeleid voor de langere termijn, de aanbesteding van Groot
Bijstervelt, een eenmalige extra subsidie voor De Enck, de doorontwikkeling van één welzijns- en
zorgorganisatie, de intensieve veehouderij, het opzetten van een Brandstore, het uitvoering geven aan de
leefbaarheidsplannen, de profilering van Oirschot in de Brainportregio, een nieuwe inrichting van de
bedrijfsvoering, het traject tot een besluit over onze bestuurlijke toekomst en ga zo maar door.
Dit zijn zaken die niet voorzien waren in het coalitieakkoord maar direct voorrang kregen vanwege de
actualiteit.

Zoals de titel van het coalitieakkoord al zegt hebben we de samenwerking met onze samenleving heel
duidelijk opgezocht. We zijn hierdoor veel bezig met creatieve maar ook confronterende processen die
ons dagelijks nieuwe inzichten opleveren. Het is belangrijk dat we dit in de komende periode ook blijven
doen!

De komende periode liggen er nog volop uitdagingen op het Oirschots pad. We noemen er enkele: een
centrumvisie voor Oirschot, de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte met name in de
centra, duurzaamheid van gebouwen en de openbare ruimte, gebiedsontwikkeling Moorland, het
vormgeven van het Servicebedrijf, beleefbaar en vitaal maken van ons materiële en immateriële erfgoed,
een stevige woningbouwopgave, de mobiliteitsopgaven lokaal en regionaal, een doorontwikkeling naar
een CO2 neutrale gemeente en een doorgroei naar een inclusieve gemeenschap. Daarnaast oriënteren
we ons ook op een hernieuwde afstemming en versterking van onze samenwerking waarbij duidelijke
keuzes worden gemaakt, wat binnen SGE, wat binnen GRSK, wat binnen MRE. En dit willen we allemaal
realiseren op basis van een sluitende begroting. In het overdrachtsdocument dat we nog opstellen gaan
we dieper in op de toekomstige opgaven. We presenteren dat begin 2018 aan u.
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Een uitdagende klus voor een nieuwe ploeg vanaf april 2018 om verder te bouwen aan ons mooie Oirschot!
Ons prachtige Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de MENS zich thuis.

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Oirschot.
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Onze visie: ‘Mensen voorop in ons Monument in ’t Groen.

De wereld om ons heen verandert en daardoor verandert Oirschot ook. Naast lokale, spelen regionale,
nationale en internationale ontwikkelingen een grote rol in de politieke discussie. Voor velen lijkt dit ver
van hun bed, omdat het gaat om grootschalige en moeilijk voorstelbare ontwikkelingen die weinig verband
lijken te hebben met het dagelijks leven. Denk aan ‘samenwerken in de metropoolregio Eindhoven (MRE),
‘transities op het gebied van zorg en werk’, ‘de terugtredende overheid.

Onze inwoners stellen zich de vraag wat de politiek bijdraagt aan hun eigen leefomgeving. Wat mogen zij
van de politiek verwachten en wat verwacht de politiek van de Oirschottenaren? Veel mensen hebben het
gevoel dat de overheid de burger steeds meer zelf laat opdraaien voor problemen waar ze mee worden
geconfronteerd: ziekte, werkeloosheid, ouderdom, enzovoorts. Een toenemend aantal mensen voelt zich
in de steek gelaten. Zo groeit de kloof tussen burgers en overheid.

Wij maken ons sterk om die kloof te dichten door te kiezen voor de menselijke maat. Door mensen voorop
te stellen, door concreet te laten zien dat we de inwoners nauw willen betrekken en ondersteunen bij
initiatieven. Hier ligt de kracht van een kleine zelfstandige gemeente: korte lijnen tussen inwoners en
politiek, waardoor de slagvaardigheid groot kan zijn. Waar nodig doen we als kleine gemeente mee in
grotere samenwerkingsverbanden om de belangen van onze inwoners te dienen. De belangen van onze
burgers worden vooral gediend door de versterking van de leefbaarheid in alle kernen en in het
buitengebied. Dit is dan ook dé focus van de nieuwe coalitie. Die focus leidt tot activiteiten die we samen
met de gemeenschap willen uitvoeren

Het dichten van de kloof tussen burger en overheid gaat het snelst als er van twee kanten aan wordt
gewerkt. Dat betekent dat de krachten van de Oirschotse politiek en Oirschotse gemeenschap worden
gebundeld. We willen gezamenlijk initiatieven van inwoners waar nodig stimuleren en ondersteunen door
richting en vertrouwen te geven, en waar nodig financieel bij te dragen.

Gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie werken volgens onze visie als één coalitie voor de
gemeenschap. Dit vraagt om een gemeentelijke organisatie die goede maatschappelijke initiatieven snel
en doelmatig ondersteunt. De organisatie en het college moeten burgergericht zijn: gemakkelijk
toegankelijk zijn voor mensen en hun vragen. Dat vereist een goede samenwerking van college en
gemeenteraad, en het inslaan van nieuwe wegen om de creativiteit van onze burgers voldoende ruimte te
geven en hen centraal te stellen bij beleid en bij besluitvorming

Ook moet het gemeentebestuur helder zijn over haar rol als hoeder van het algemeen belang. Waar nodig
moeten grenzen worden getrokken, en dat moet in de besluitvorming en communicatie duidelijk zijn.
4

Hoeder van het algemeen belang brengt ook met zich mee dat we er staan voor de kwetsbare mensen en
hun belangen in de samenleving en dat iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te doen, dat niemand
tussen wal en schip valt.

Verder hechten we er aan om de belofte van ons Monument in ’t Groen op economisch en financieel
verantwoorde en ecologisch duurzame wijze waar te maken. Dat is conform de Agenda van Oirschot van
maart dit jaar. Aan deze agenda zal in concrete plannen uitvoering worden gegeven. Daarbij houden we
voor ogen dat de inwoners van Oirschot in de toekomst hun welvaart, welzijn en gezondheid moeten
kunnen behouden, dat in onze gemeente de mens voorop staat.
Tenslotte, als we de mensen voorop stellen dan zullen we ook met regelmaat tijdens de komende vier
jaren aan onze inwoners gaan vragen of ons beleid en de uitvoering brengt wat we beogen en wat we
hebben beloofd.
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Een nieuwe werkwijze: samenwerken biedt kansen!

Concreet:

Resultaat per 2017:

•1

•1 •2 •3 •4

Inwoners worden uitgenodigd om met goede

We hebben de samenwerking met de

ideeën of plannen te komen en ze worden

leefbaarheidsnetwerken uitgebouwd en per wijk

betrokken bij besluiten.

of dorp leefbaarheidsplannen op laten stellen,
waar we samen uitvoering aan geven. Op onze
website hebben we een nieuwe button
aangemaakt voor MIJN BUURT. Hierop staat
per buurt of dorp informatie over de
leefbaarheidsnetwerken, wonen, werken en
zorg.
De inwoners doen mee in het programma
Samenwerken met de Samenleving.
We hebben sinds december 2014 een
burgerpanel met 750 deelnemers en we hebben
de Referendumverordening vastgesteld. We
werken actief samen met de samenleving op
soms moeilijke thema’s als de groene corridor,
vluchtelingen, intensieve veehouderij, subsidies,
omgevingsvisie, woonvisie en woningbouw. We
zoeken naar de juiste samenwerkingspartners,
vanuit het principe van thematische
netwerksamenwerking.
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat we
onze communicatie via website en weekjournaal
veel meer inwonergericht is geworden de
afgelopen periode.

•2
Informatie over samenwerking is helder en is
voor iedereen toegankelijk (digitaal en op papier,
in begrijpelijke taal).
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•3
We houden actief contact met onze inwoners.
•4
We activeren, stimuleren en faciliteren
buurtactiviteiten en verenigingen.
•5

•5

We organiseren discussieavonden ter

In 2016 en 2017 hebben we discussie avonden

voorbereiding op de begroting, inwoners worden

georganiseerd en het burgerpanel bevraagd op

betrokken bij het maken van keuzes op

input voor de kerntakendiscussie, kadernota en

hoofdlijnen (eventueel op basis van enquêtes

begroting. Bij de evaluatie kregen we terug dat

om de juiste focus te krijgen).

de materie en onderwerpen te abstract zijn voor
burgers. Zij laten dat liever aan het
democratisch gekozen orgaan over. Bij het
proces voor 2018 hebben we vooral met de
organisatie, college en raad geschakeld. Wel
starten we in 2018 met een pilot
burgerbegroting.

•6

•6

Een vrije inloop in het gemeentehuis op normale

Binnen de ambtelijke organisatie van het

tijden is vanzelfsprekend. De raad, het college

gemeentehuis wordt flink werk gemaakt van het

en de ambtelijke organisatie geven het goede

samenwerken met de samenleving. Zelfs de

voorbeeld.

organisatiestructuur, de dienstverlening aan de
balie en via het internet worden hierop
aangepast. Sinds 1 september 2015 is de
verruimde vrije inloop tijdens kantooruren in het
gemeentehuis gerealiseerd. Gedurende het jaar
stemmen we onze openingstijden af op de
behoefte; bij grote (verwachte) drukte zorgen we
voor extra momenten waarop men in het
gemeentehuis terecht kan.
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Jeugd en onderwijs: belofte voor een duurzame toekomst

Concreet:

Resultaat per 2017:

•7

•7

We geven actief vorm aan een goede invoering

Met de samenwerkingsverbanden primair en

van passend onderwijs.

voortgezet onderwijs stellen we jaarlijks
ondersteuningsplannen op.

•8

•8

Er wordt waar nodig voorzien in

De aangepaste verordening is in 2015

leerlingenvervoer op maat.

ingevoerd. In 2016 en 2017 zijn hier een aantal
beleidsregels aan toegevoegd, zodat we in de
toekomst meer maatwerk kunnen leveren.

•9

•9

De relatie onderwijs, gemeente,

De Eigenwijsdag, Beursvloer en Cultuurshock

maatschappelijk organisaties en bedrijfsleven

vinden jaarlijks plaats. De Eigenwijsdag vindt

wordt actief gestimuleerd (jeugdgemeenteraad,

deels plaats op locatie van een

jongerenpanel, bedrijfsbezoeken, eigenwijsdag).

maatschappelijke organisatie. Binnen het
project Oirschot in Beweging wordt in- en
naschoolskennismakingsaanbod georganiseerd
(onderdeel Do It!). We onderhouden nauwe
banden met bedrijfsleven en organisaties, zowel
via individuele bezoeken als via de
vertegenwoordigende organisaties.
Jongeren zijn een aandachtsgroep.

•10

•10

Jongeren die uit de boot vallen of dreigen te

Het vergroten van de weerbaarheid van

vallen krijgen mogelijkheden aangereikt om mee

jongeren komt terug in de uitvoering van ons

te doen, en worden gestimuleerd om actief te

gezondheidsbeleid via diverse activiteiten van

zijn.

onze partners die we subsidieren of
ondersteunen. Bijvoorbeeld voorlichtingslessen
aan leerlingen (alcohol en drugs, pesten,
groepsdruk, etc.) en groepstrainingen voor
ouders van pubers. Het signaleren van
kwetsbare jongeren is speerpunt van WIJzer en
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onze samenwerkingspartners (onderwijs,GGD,
jongerenwerk, politie, HALT) waarmee
afstemmingsoverleggen zijn. Het jongerenwerk
zet groepsactiviteiten in voor eventuele
individuele hulp. Zo nodig wordt hulp op- en
afgeschaald. Met het primair en voortgezet
onderwijs heeft WIJzer
samenwerkingsafspraken gemaakt. Op de
scholen zijn er zorgoverleggen aanwezig. De
scholen hebben een vast aanspreekpunt bij
WIJzer als zwaardere zorg of ondersteuning
nodig is. Het onderwijs geleidt kwetsbare
jongeren door naar WIJzer waarvoor individuele
hulp, ondersteuning en/ of activering
plaatsvindt.
In samenwerking met onder anderen het
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) zorgt de
ISD ervoor dat VSO-schoolverlaters terecht
komen bij een vervolgopleiding, een werkgever
of dagbesteding.
•11

•11

Initiëren van projecten voor en door jongeren:

Activering van kwetsbare jongeren gebeurde tot

we gaan op zoek naar nieuwe vormen van

aan de sluiting van de Ramblaz via de open

activering van kwetsbare jongeren.

inloopactiviteiten van het jongerenwerk. Het
jongerenwerk is echter sindsdien steeds
outreachender gaan werken. Initiatieven van
jongeren zelf worden ondersteund en
aangejaagd vanuit het jongerenwerk.
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Realiseren van een duurzame woonomgeving: bouwen aan de toekomst

Concreet:

Resultaat per 2017:

•12

•12

We laten een nieuwe structuurvisie en een

Op 24 april 2016 stelde de gemeenteraad de

woonvisie opstellen, mede op basis van het

nieuwe Woonvisie ‘De inwoner centraal’ vast,

onderzoek ‘Zicht op de woningmarkt Oirschot’

waarin wordt ingegaan op de toekomst van

van SOAB.

Oirschot als woongemeente. Deze woonvisie is
ook de basis voor de jaarlijkse
prestatieafspraken met de woningcorporaties
die binnen onze gemeente actief zijn.
De omgevingsvisie is één van de nieuwe
instrumenten die de Omgevingswet zal
introduceren. Wij hebben ervoor gekozen om
alvast aan de slag te gaan met deze nieuwe
manier van werken. De omgevingsvisie komt in
de plaats van de structuurvisie. De
Omgevingsvisie is op 26 september 2017 door
de raad vastgesteld. Na vaststelling van de
Omgevingsvisie is gestart met de uitwerking van
de Omgevingsvisie en de daarbij behorende
werkwijze.

•13

•13

In alle kernen is/komt er ruimte om te bouwen,

De afgelopen jaren is in alle kernen gebouwd of

op basis van onderzoek naar de aanwezige

zijn er lopende woningbouwplannen. Wij

behoefte.

hanteren hierbij het uitgangspunt dat plannen
aantoonbaar onderbouwd zijn met een
onderzoek naar de behoefte. Dit criterium is –
naast andere criteria - opgenomen in de
beleidsregels voor de acceptatie van
woningbouwinitiatieven. Deze beleidsregels zijn
in maart 2017 vastgesteld door het college.
De plannen zijn onder meer: Lubberstraat, De
Reep, De Hille, Moorland-Oost , Tamboer,
H2Oostelbeers en Barcelona. Zie het overzicht
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in bijlage 1

•14
We zorgen dat de komende periode sociale
koopwoningen en met voorrang sociale
huurwoningen worden gebouwd voor huurders
in het sociale huursegment, starters/jongeren en •14
We hebben deze periode extra op ingezet op de
kleinere huishoudens. Er wordt nagegaan of
meer dan de huidige 40% kan worden

realisatie van sociale huurwoningen, met als

gerealiseerd, en wat de verhouding tussen

gevolg dat ruim 44% van de geplande woningen

koopwoningen en huurwoningen moet worden.

bestaat uit sociale woningbouw.

De positie van inwoners die qua inkomen

Daarnaast bestaat er een middensegment:

tussen koop en sociale huur dreigen te vallen,

mensen die te veel verdienen voor sociale huur

nemen we daarin mee. Hierover worden

en te weinig voor koop. Voor deze groep

sluitende afspraken gemaakt met betrokken

worden geli-beraliseerde huurwoningen

partners.

gerealiseerd in Moorland en De Hille

•15

•15

We maken afspraken over het aantal te bouwen

Voor het lage segment huur hebben we

koopwoningen van € 150.000 v.o.n. en

woningen in Moorland gerealiseerd. Daarnaast

wooneenheden met een lage huur van circa €

hebben we diverse CPO-projecten met ook

450 per maand.

kleine kavels. De ervaring leert dat hier beperkt
belangstelling voor is. We realiseren in het plan
Barcelona en In den Beerschen Hof woningen
van € 450,- (huur) of € 160.000 (koop).

• 16

•16

We gaan pas over tot eventuele verkoop van

Wij hebben in de prestatieafspraken met de

sociale huurwoningen als er voldoende nieuwe

woningcorporaties vastgelegd dat sociale

huurwoningen zijn gebouwd.

huurwoningen in principe niet worden verkocht.
In de prestatieafspraken leggen we vast dat de
kernvoorraad (de voorraad sociale
huurwoningen die we willen behouden c.q. groei
van voorraad) overeenkomt met de omvang van
de voorraad sociale huurwoningen per 31
december 2017. Begin 2018 stellen we
richtlijnen op voor de verkoop van sociale
huurwoningen.

• 17

•17

We zorgen ervoor dat we mogelijkheden

Sinds november 2016 hebben we 2

creëren om mensen langer thuis te laten wonen,

subsidieregelingen vanuit ons

11

waarbij we ook kijken naar alternatieve

Volkshuisvestingsfonds waarmee we

woonvormen.

doorstroming stimuleren. Het doel hierbij is om
mensen passend (zelfstandig) te laten wonen.
We monitoren de ontwikkeling van de
zorgvraag, de aanwezige woningvoorraad en
bijbehorende woonbehoefte zodat hierop
vroegtijdig geanticipeerd kan worden.
We faciliteren (innovatieve) initiatieven, zoals
alternatieve woonvormen, en verbinden
relevante partijen op het gebied van zorg.

• 18

•18

We zetten financiële prikkels in voor de bouw

We verstrekken tot eind 2017 startersleningen,

van betaalbare sociale woningen: bijdragen uit

geven voorrang aan CPO-projecten waarvoor

het volkshuisvestingsfonds, startersleningen en

ruim belangstelling is en we zetten gelden uit

het bieden van CPO-mogelijkheden voor jong

het volkshuisvestingsfonds in om sociale

en oud.

huurwoningen te stimuleren en huren laag te
houden via een erfpachtregeling. In totaal zijn er
87 startersleningen tot op heden verstrekt. !9
zijn nog in aanvraag. De termijn van aanvragen
stopt op 31 december 2017.

• 19

•19

We onderzoeken of duurzame nieuwbouw en

Binnen de Beleidsregels acceptatie

verduurzaming van bestaande particuliere

woningbouwinitiatieven is Duurzaamheid een

woningen met financiële prikkels kan worden

belangrijk criterium. In Spoordonk realiseren we

onderbouwd.

10 Nul op de meter woningen.

We stimuleren het bouwen van energie-neutrale

Bij de realisatie van sociale woningen via

woningen in de sociale huur- en koopsector.

herbestemming geven we een extra financiële
prikkel aan woningcorporaties in de vorm van
een subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds
(regeling vanaf november 2016).

• 20

•20

We nodigen bewoners actief uit om met

In 2015, 2016 en 2017 hebben we met inwoners

voorstellen te komen voor een duurzame

gewerkt aan leefbaarheidsplannen, op grond

leefomgeving en om mensen meer eigenaar te

waarvan de in de periode 2016-2018 specifieke

laten worden van hun eigen leefomgeving. Het

activiteiten, in, voor en door de buurt zijn

streven is om in 2015 drie projecten te

uitgevoerd en in 2018 nog uitgevoerd worden.

realiseren (b.v. onderhoud speeltoestellen).

We hebben in 2014 en 2015 ook substantiële

Overdracht van gemeentelijk onderhoudsbudget

delen van beheerbudgetten afgestaan ten

is daarbij mogelijk.

behoeve van particulier beheer door

12

Food4Bees. In 2017 hebben we in nauw
overleg met de bewoners, school en
grondeigenaren het project “inrichting
schoolomgeving Montfortlaan” gerealiseerd.
Voor de revitalisering van de wijk “Den
Drossaard” zijn we samen met de bewoners een
breed gedragen plan aan het maken. Daarnaast
zijn we in november 2017 gestart met de pilot
“Ruimte voor wegen” waarmee we samen met
buurtnetwerk Mooi Straten het geplande
wegenonderhoud in hun gebied vorm gaan
geven. Daarnaast zijn we in gesprek of we ook
voor structureel (jaarlijks terugkomend)
onderhoud, budgetten en de bijbehorende
uitvoeringsverantwoordelijkheid over kunnen
dragen.
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Het sociale domein: de menselijke maat centraal

Concreet:

Resultaat per 2017:

•21

•21

We formuleren een heldere integrale visie op

In 2014 stelde de raad het Sociaal Beleidskader vast

beleid en uitvoering, zodat al onze inwoners met op basis waarvan we, door middel van WIJzer, de
integrale toegang tot het sociaal domein vormgaven.
een realistische ondersteuningsvraag snel en
effectief via maatwerk geholpen worden.
•22

•22

Om met de samenleving in gesprek te blijven

Het oprichten van een nieuwe denktank bleek niet

over veranderingen in het sociaal domein zullen

nodig. Onze structuur van adviesraden en

we o.a. een denktank oprichten met mensen die

bewonersbijeenkomsten geven ons krachtige inbreng.

actief zijn in de diverse deelgebieden van de

Dit is onder meer mogelijk door de omvorming van de

zorg. Doel is om inbreng van

Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Zorg en

ervaringsdeskundigen te gebruiken voor een

Samenleving. Dankzij deze ontwikkeling bestaat de

effectievere inrichting en uitvoering, onder meer

adviesraad onder meer uit ervaringsdeskundigen

van de decentralisatie van de zorgtaken.

vanuit de jeugdzorg, participatiewet, wmo, passend
onderwijs, ouderen en armoede.

•23

•23

We zorgen ervoor dat we de mogelijkheden

Wonen en Zorg is één van de pijlers in de Nieuwe

creëren om mensen langer thuis te laten wonen, Woonvisie. Hierin geven wij aan (innovatieve)
initiatieven te faciliteren en relevante partijen op het
waarbij we ook kijken naar alternatieve
woonvormen.

gebied van zorg te verbinden. Tijdens de
bestuursperiode ondersteunden we 2 initiatieven: het
realiseren van een professionele voorziening voor
kamertraining voor jongeren en het realiseren van een
leefgemeenschap voor ouderen. Daarnaast zijn we in
gesprek met twee ouderinitiatieven, waarbij we hen in
contact brengen met potentiële partners.

•24

•24

We organiseren dat mantelzorgers actief door de

We subsidiëren het mantelzorgsteunpunt bij WBO.

gemeente worden ondersteund.

Daarnaast bieden we respijtzorg zodat (dreigend)
overbelaste mantelzorgers tijdelijk worden ontlast.
Verder geven we mantelzorgers jaarlijks

14

mantelzorgwaardering in de vorm van bonnen van
Land van Oirschot. In 2017 maakten circa 500
mantelzorgers hiervan gebruik. Tot slot verlaagde de
raad de financiële drempel voor het gebruik van de
Huishoudelijke Hulp Toeslag, waardoor de regeling
bereikbaarder en aantrekkelijker werd voor
mantelzorgers.
•25

•25

We geven extra aandacht aan de begeleiding van Sinds 2015 voeren ISD en WSD het zogenaamde
mensen, die door het verkleinen van de sociale

transitiearrangement uit. Daarbij zoekt de ISD, in

werkvoorziening en door herkeuring van

samenwerking met de WSD, in haar bestand naar

Wajongers op de arbeidsmarkt komen.

cliënten die in aanmerking komen voor een baan met

Daarbij worden ook de werkgevers betrokken.

loonkostensubsidie bij de WSD. Na indiensttreding
plaatst de WSD deze medewerkers intern of bij een
externe werkgever. In de meeste gevallen gaat het om
inwoners die vóór de komst van de Participatiewet in
aanmerking zouden zijn gekomen voor een Wajonguitkering of een wsw-dienstverband. Social return
heeft ook een plaats in ons Inkoop- en
aanbestedingsbeleid.

•26

•26

We moeten alles doen om mensen uit de

In 2015 stelden we het lokale flankerend

armoede te halen en te houden. Daartoe zullen

armoedebeleid vast. Op basis benoemde WBO een

we op korte termijn een samenhangend beleid ter armoedecoördinator aan die onder meer
signaleringsnetwerken opbouwt en samenwerking
ondersteuning van deze doelgroep formuleren.
stimuleert tussen vrijwilligers- en professionale
organisaties die zich richten op het voorkomen en
bestrijden van armoede.
Na de zomervakantie 2017 besloot u onder meer om
stichting Leergeld een subsidie te geven voor het
bestrijden van armoede bij alle Oirschotse kinderen
van 0 – 18 jaar en om per 1 januari 2018 volwassenen
in armoede jaarlijks een participatiebijdrage van € 150
te geven. Ook het oprichten van een Kempisch sporten cultuurfonds voor kinderen maakte onderdeel uit
van dit besluit.
•27

•27

Alle rijksgelden voor taken uit het sociaal domein

Vanaf het begrotingsjaar 2017 is het Sociaal domein

die naar de gemeente komen, worden geoormerkt integraal opgenomen in de begroting. De rijksgelden
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voor die taken.

zijn onderdeel van de algemene uitkering. Voor wat
betreft de uitgavenkant is er dan ook geen verschil
met andere reguliere uitgaven uit de begroting; we
ramen voor het sociaal domein wat we aan uitgaven
verwachten.

•28

•28

Op basis van de nu bekende gegevens wordt een Bij de start van de nieuwe taken uit de
bestemmingsreserve ingericht om in de periode decentralisaties is door de raad (mei 2015) het
2014-2018 te zorgen dat niemand tussen wal en meerjarenperspectief Sociaal domein vastgesteld.
Hierbij is een bestemmingsreserve van € 1.500.000
schip valt. We willen hiervoor de komende vier
jaar 0,5 tot 0,75 miljoen euro per jaar reserveren. beschikbaar gesteld en is bepaald dat deze kan
worden ingezet voor eventuele tekorten in de eerste 3
jaar (2015-2016-2017).
De tekorten over 2015 en 2016 zijn t.l.v. deze reserve
is gebracht.
Bij de Kadernota 2017 is besloten om het sociaal
domein als integraal onderdeel van de begroting op
te nemen zonder inzet van de reserve Sociaal
domein. Het restant van de reserve is € 643.000
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Versterken van de leefbaarheid: voor een actieve gemeenschap

Concreet:

Resultaat per 2017:

•29

•29

We gaan samen met inwoners

In alle dorpen en wijken is in 2014-2015 een

leefbaarheidsplannen maken voor alle kernen.

Leefbaarheidsplan opgesteld en is vanuit de
gemeente ondersteuning toegekend. Zie ook
punt 20

•30

•30

We ondersteunen buurtverenigingen en dorps-

De leefbaarheidsnetwerken (Dorpscafe,

en wijkraden bieden mogelijkheden voor het

Dorpsraad, Stichting Mooi straten en

werken met een eigen budget en een eigen

buurtbeheerprojecten) worden structureel door

netwerkambtenaar. We faciliteren initiatieven die ons ondersteund. We verlenen vrijwel
leiden tot verfraaiing, onderhoud en

doorlopend projectsubsidies voor onder andere

schoonhouden van buurt, wijk of dorp.

leefbaarheidsinitiatieven. Op termijn willen we
meer ervaringen opdoen en meer
verantwoordelijkheid met budgetten doorleggen
naar de samenleving. In Middelbeers heeft de
Initiatiefgroep Dorpshart Middelbeers (IDM) een
breed gedragen inrichtingsplan voor het
dorpshart opgesteld. Uitvoering start in 2018.
IDM en de bewoners hebben al eerste
activiteiten in de vorm van kerstverlichting in het
dorp uitgevoerd.

31

•31

Op basis van een sluitende exploitatie, leveren

Oostelbeers: project is uitgevoerd en opgeleverd

we een eenmalige bijdrage aan de kernen

met een eenmalige bijdrage van de gemeente in

Spoor-donk en Oostelbeers om een

2017.

multifunctionele accommodatie te realiseren.
Hart van Spoordonk: Gemeente heeft in
november 2016 een eenmalige bijdrage
beschikbaar gesteld van 1,45 miljoen. De
werkgroep en stichtingen zijn nu de laatste
financiële randvoorwaarden aan het invullen.
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Daarna nemen zij een definitief besluit of zij het
project gaan uitvoeren. Verwacht eind 2017.
•32

•32

We bekijken samen met de sportverenigingen

In 2014 zijn subsidiekortingen toegepast op de

opnieuw hoe zij zelfstandiger kunnen

sportverenigingen. Onder de vlag van Vitaal

functioneren en hoe we de kosten kunnen

Oirschot hebben we integraal beleid ontwikkeld:

drukken. In samenspraak met hen ontwikkelen

de Kadernota Vastgoedbeleid, de Koersnotitie

we een nieuwe sportvisie.

Subsidiebeleid en het Lokaal
Gezondheidsbeleid. In 2017 zijn we gestart met
het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe
vorm van beheer en onderhoud voor de
buitensportaccommodaties (OSMO-model).Zo is
er een 0-meting uitgevoerd naar de
onderhoudssituatie van de accommodaties. Het
onderdeel sport is teruggekomen in deze drie
beleidsdocumenten onder de vlag van Vitaal
Oirschot. Een aparte sportnota ontwikkelen was
daarom niet nodig. In plaats daarvan hebben we
in 2017 een raadsinformatiebrief sport gemaakt
waarin we alle activiteiten rondom sport op een
rijtje hebben gezet.

•33

•33

We volgen actief en kritisch, samen met

Met “Team Oirschot” is een actief

bewoners, provincie en aanliggende gemeenten

participatieproces om de kaders en wensen

de opties die voor de aanpassing van de A58 in

vanuit de omgeving rondom de verbreding van

studie zijn (Innova58). We nemen actief stelling

de A58 ter hoogte van Oirschot in beeld te

om tot een oplossing te komen die moet leiden

brengen. Rijkswaterstaat heeft zich verbonden

tot een optimale balans voor Oirschot in relatie

aan het advies van Team Oirschot en neemt dit

tot milieu en woonomgeving.

mee in de verdere planuitwerking. Op advies van
de gemeenteraad heeft RWS besloten om de
verbreding van de A58 ter hoogte van de brug
over het kanaal te laten plaatsvinden aan de
zijde van Heras (zuidkant). Een gebiedsdialoog
ter hoogte van Spoordonk wordt in het eerste
kwartaal 2018 doorlopen

•34

•34

n de kleine kernen bieden we ruimte voor

Dit onderwerp komt op diverse manieren en op

kleinschalige ondernemingen met een

verschillende plekken terug in de
Omgevingsvisie. Via de wettelijke
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milieuvriendelijk en duurzaam karakter en

(flexibiliserings-)mogelijkheden kijken we nu al

zonder overlast voor de omgeving, met oog voor waar we hier in voorkomende gevallen maatwerk
flexibele invulling van leegstaande panden.

kunnen leveren. Bij de herziening van de
bestemmingsplannen (cq. het nieuwe
omgevingsplan) voor de kernen krijgt dit waar
nodig verder zijn beslag.

•35

•35

We maken beleid voor maatschappelijk vastgoed In de context van het project Vitaal Oirschot is
om te komen tot een optimaal gebruik van

eind november 2016 de Kadernota

gebouwen. Denk aan kerken, klooster, scholen,

Vastgoedbeleid 2016 door de raad vastgesteld.

multifunctionele accommodaties,

De nota bevat een uitvoeringsprogramma met

sportaccommodaties, musea et cetera.

diverse projecten. In 2017 zijn meerdere
projecten gestart. Onder andere het verbeteren
van de vastgoedregistratie, en het
haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe
onderhouds- en beheersystematiek voor de
buitensportaccommodaties (OSMO, zie ook punt
32). In voorbereiding is verder de invoering van
standaardovereenkomsten en de uniformering
van de huurprijzen; dit laatste onderdeel loopt
parallel aan de uitwerking van het nieuwe
subsidiebeleid dat eind 2016 is vastgesteld.

•36

•36

We gaan door met het verlenen van eenmalige

Er worden doorlopend projectsubsidies verleend.

projectsubsidies aan goede maatschappelijke

Omdat de pot hiervoor in 2016 bijna op was, is in

initiatieven.

de raadsvergadering van 18 oktober 2016 via
een amendement aanvullend € 100.000
beschikbaar gesteld.
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Economie: bijdragen aan een duurzame samenleving

Concreet:

Resultaat per 2017:

•37

•37

We ontwikkelen in overleg met eigenaren en

Sinds 2015 pakken we de achterstand in

andere belanghebbenden plannen voor het

vergunning- en subsidieverlening aan. Met de

instandhouden van onze monumenten.

Omgevingsvisie is cultuurhistorie een
fundament geworden voor ons ruimtelijk beleid.
We organiseren binnen en buiten de organisatie
meer bewustwording voor cultuurhistorie. Eind
2015 zijn we gestart met een beleidsplan en
uitvoeringsprogramma. Ondertussen denken we
actief mee bij initiatieven rond herbestemming
van monumentale gebouwen. In 2017 stellen we
Erfgoedbeleid op waarbij de beleving een
prominente plaats krijgt: monument als
fundament van onze identiteit. Verbinding met
centrummanagement, VVV, instellingen en
verenigingen en inwoners werken we verder uit.

•38

•38 in oktober 2017 is het bestemmingsplan

We gaan verder met het ontwikkelen van de

voor de langzaam verkeersbrug onherroepelijk

Groene Corridor met langzaam-verkeersbrug,

geworden. De verwachting is dat deze brug eind

met inachtneming van een goede alternatieve

2018 in gebruik kan worden genomen.

verbinding met Eindhoven.
•39

•39

We stimuleren de aanleg van

Het initiatief FiberBuiten is met hulp van de

glasvezelverbindingen vanuit de gemeenschap,

gemeente gerealiseerd. Oirschotglas is

met als uitgangspunt geen inzet van strucutrele

gerealiseerd. In de bebouwde kom zijn nog

overheidsmiddelen (kostenneutraal).

geen initiatieven.

•40

•40

We onderzoeken de mogelijkheden van een

Gezien de snelheid van de technologische

open Wifi-netwerk in de omgeving van de Markt

ontwikkelingen en de algemene

in Oirschot en het Doornboomplein in

beschikbaarheid van zowel particuliere open

Middelbeers.

netwerken als van mobiel internet lijkt een
gemeentelijk open netwerk achterhaald. Met het
Centrummanagement kijken we naar andere
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mogelijkheden.

•41

•41

We geven ruimte aan ondernemers in de

In onze beleidsinstrumenten (o.a. BP

agrarische sector, recreatieve sector en

buitengebied) is ruimte voor deze

zorgsector om over te schakelen op alternatieve

ontwikkelingen. We bieden zoveel als mogelijk

en duurzame activiteiten.

maatwerk aan.

•42

•42

We trekken vernieuwende economische

Met de vestiging van grootschalige logistieke

activiteiten aan voor Westfields, waarbij het

activiteiten op Westfields is deze ambitie

scheppen van werkgelegenheid een belangrijk

gerealiseerd. DPD neemt versneld 3,8 ha af.

aandachtspunt is.
•43

•43

We nemen het inkoop- en aanbestedingsbeleid

In april 2016 is de nieuwe Aanbestedingswet

onder de loep.

vastgesteld. Ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid hebben we gewijzigd en
opnieuw vastgesteld in oktober 2017. In de
regio is er beleid ontwikkeld voor social return
on investment. Dat werken we nu uit voor
gemeenten. Begin 2018 nemen we op basis van
voorstellen een besluit voor de implementatie.

•44

•44

We stimuleren initiatieven vanuit de

Samen met de gemeenschap van Oost-, West-

gemeenschap[ (zoals de plusbus en lift-app) ter

en Middelbeers hebben we bereikt dat er sinds

aanvulling op het reguliere openbaar vervoer.

december 2015 weer bussen rijden in de
avonduren. Bereikt is ook dat de buurtbus
Hilvarenbeek – Westelbeers sinds de zomer ook
Middelbeers aandoet. In Kempenverband
hebben bewerkstelligt dat de ov-bereikbaarheid
van de kleine kernen als belangrijke doelstelling
is opgenomen in de regionale
bereikbaarheidsagenda. Lokale initiatieven
zullen wij daar waar mogelijk ondersteunen

•45

•45

We dragen zorg voor onderhoud en zo nodig

Resultaat per ultimo 2017:

uitbreiding van recreatieve fiets- en



wandelroutes.

We hebben 4 cultuurhistorische
themaroutes opgeleverd.



Fietspad van de Liesdijk en Kuikeindseweg
zijn in 2016/2017 volledig gerenoveerd.
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Kanaaldijk Zuid is in 2016 volledig
gerenoveerd.

•46

•46

We investeren in de aanleg van robuust en

Resultaat per ultimo 2017:

kwalitatief groen.



De ecologische verbindingszone Kleine
Beerze Landgoed Baest is in 2016
opgeleverd.



Biodiversiteitsactieplan wordt jaarlijks
gerealiseerd.



Bloeiende Corridor is in 2015 gerealiseerd.



Vitaal Landelijk Gebied nieuw programma is
door de gemeenteraad in mei 2017
vastgesteld.



Investeringsbudget voor groene
maatregelen vanuit de compensatie voor
woonbestemming in Stille Wille

•47

•47

Een (snel-)fietspad tussen centrum Eindhoven

Wij hebben ons ingespannen om een

en centrum Oirschot wordt in de Groene

snelfietsverbinding Tilburg – Eindhoven op de

Corridor meegenomen.

(regionale) agenda te krijgen. Inmiddels is er
regionaal draagvlak gevonden om een
dergelijke verbinding daadwerkelijk te
realiseren. Oirschot neemt hierin het voortouw.

•48

•48

We zetten in op de ontwikkeling van duurzame

Oirschot, zo hebben we besloten in 2015, is en

energie: dus geen schaliegaswinningen in

blijft schaliegaswinning-vrij.

Oirschot.
•49

•49

We ondersteunen initiatieven voor de aanleg

We hebben meegewerkt aan de realisatie van

van duurzame energieparken.

het windmolenpark A58, dankzij € 100.000,toegekend door de Raad is er steun verleend
aan energie coöperatie Zon op Oirschot, aan O3
voor nul op de meter woning, aan
verduurzaming gemeenschapsgebouwen. In
Kempen verband stellen we een kansenkaart op
voor wind- en zonne-energie, en verzorgt
KempenEnergie informatievoorziening aan onze
inwoners over verduurzaming van onze energie.
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•50

•50

We overleggen regelmatig met de sector en hun

We houden de veehouderij kritisch tegen het

adviseurs, bij de omschakeling naar een meer

licht, in relatie tot duurzaamheid, milieu en

divers, evenwichtig, gezond, vitaal en duurzaam

gezondheidsbelasting. Daarbij betrekken we het

buitengebied. We doen dit op verschillende

nationale gezondheidsonderzoek van juli 2016

wijzen: bedrijfsbezoeken, themavergaderingen,

en is structureel overleg met de sector en haar

sectoroverleg. Adviseurs zullen door de

adviseurs een vanzelfsprekendheid; o.a. ZLTO

gemeente worden aangesproken op hun

en Agrarische jongeren. Het thema duurzame

bijdrage aan verduurzaming.

veehouderij staat telkens hoog op de agenda.
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Samenleving en veehouderij: een groene toekomst

Concreet:

Resultaat per 2017:

•51

•51

We maken de bijdragen van de agrarische

Er zijn kleine successen, ook dit komt aan de

sector aan een gezond, groen en aangenaam

orde in het overleg met de ZLTO. In een

Oirschot zichtbaar bij de promotie van onze

bijeenkomst met lokale ZLTO bestuurders

gemeente als ‘Monument in ’t Groen’, zowel

aandacht voor VAB-beleid en VAB-locaties.

richting inwoners als bezoekers. We

Maar conclusie dit komt nog onvoldoende uit de

ondersteunen promotionele activiteiten van

verf. De komende tijd hebben we extra

korte ketens en passende vormen van recreatie

aandacht voor een structurele en slagvaardige

in het buitengebied.

communicatie over Oirschotse ontwikkelingen
en successen in de doorgroei en transformatie
van de agrari-sche sector. Verdere
communicatie over de verbetering van de
leefkwaliteit in de knelpunt- en urgentiegebieden
maakt hier ook deel van uit, want dit zal de
aantrekkelijkheid van het buitengebied ten
goede komen.

•52

•52

We treden doortastend op bij de uitvoering van

Oirschot heeft 12 urgentie- en

het nieuwe beleid: oplossingen voor

knelpuntgebieden. We zijn volop in overleg met

urgentiegebieden, duidelijk vergunningenbeleid

sector, belanghebbenden en buurt. Voor 10

hanteren en effectief handhaven.

gebieden zijn verbeterplannen vastgesteld. We
hanteren een strikt beleidskader, passen de
wettelijke regels toe bij het verlenen van nieuwe
vergunningen en trekken lege vergunningen in.
De veehouderij is en blijft een prioritair thema in
ons gemeentelijke handhavingsbeleid. (zie punt
56)

•53

•53

We bepalen, conform de afspraken uit het

Plan van aanpak is in 2014 vastgesteld, en de

Brabant Beraad, de urgentiegebieden van de

urgentie en knelpunt gebieden zijn in 2015

intensieve veehouderij, en werken aan een plan

aangewezen, zoals aangegeven zijn voor 10

van aanpak uit (juni 2014 besluitvorming in het

van de 12 gebieden verbeterplannen
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college, september 2014 in de gemeenteraad)

vastgesteld die nu worden uitgevoerd.

•54

•54

We geven de urgentiegebieden extra aandacht:

Dit is de hoofdtaak van het huidige werk en we

de gemeente neemt initiatieven tot buurtoverleg

zijn hier continue mee bezig in meerdere

om de problemen aan te pakken; hierbij voert de gebieden.
gemeente de regie.
55

•55

We zullen waar nodig de gemeentelijke

We handelen scherp binnen de beleidskaders

wetgeving en normering aanscherpen om

die het Rijk en Provincie ons aanreiken. Het

overlast van de veehouderij te beperken, en

gemeentelijk beleid is al scherper dan het

waar nodig ook actief handhaven.

provinciaal beleid. Voor de geurevaluatie is een
programma van eisen opgesteld, op basis
daarvan wordt de geurevaluatie in 2018
uitgevoerd.

•56

•56

We zullen lege (niet gebruikte) vergunningen

Hiermee is in 2014 gestart. De resultaten tot nu

intrekken.

toe: gehele intrekkingen (2014) 11 en (2015) 10
stuks; gedeeltelijke intrekkingen (2014) 6 en
(2015) 7 stuks. Van rechtswege vervallen
(2014) 2 en (2015) 15 stuks. Voor het
gebiedsproces van urgentie en
knelpuntgebieden zijn in totaal 108 dossiers van
betrokken bedrijven onderzocht (2016-2017).
Voor 33 bedrijven loopt het vooronderzoek nog.
Voor 35 bedrijven was het opstarten van een
intrekkingsprocedure niet aan de orde. Voor 40
bedrijven zijn wel intrekkingsprocedures gestart.
Daarvan zijn er 11 afgerond. Voor 26
procedures is de procedure nog niet afgerond of
lopen nog wettelijke termijnen. In totaal betekent
dat
Samenvattend
In vier jaar zijn er 17 vergunningen van
rechtswege vervallen, zijn er 45 vergunningen
ingetrokken en lopen er nu
onderzoeken/procedures naar 62 bedrijven.

•57

•57

We zullen kijken naar flexibeler toepassing van

We handelen conform het vastgestelde beleid

het bestemmingsplan om de omschakeling van

(BP buitengebied) en zoeken bij elk initiatief
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veehouderij naar andere agrarische activiteiten

waar mogelijk naar maatwerk.

te bevorderen, bij initiatieven die vergroening
van het buitengebied beogen, en bij
ontwikkelingen die het lokaal sluiten van
kringlopen mogelijk maken.
•58

•58

We zullen de vestiging van extra mestvergisters

In de afgelopen periode zijn in lijn met dit

niet toestaan, tenzij toekomstige ontwikkelingen

voornemen in Oirschot geen vestigingen van

aantonen dat zij bijdragen aan een gezond,

mestvergisters toegestaan.

groen en duurzaam buitengebied.

26

Wat is er verder nog
gedaan
in deze bestuursperiode?

27

Inleiding
Oirschot is een gemeente vol ideeën, kansen en mogelijkheden. We hebben dan ook ambities voor twee.
Die vele ambities leiden ook tot financiële en bedrijfsmatige erosie. Dat is ongewenst. We hebben hier echt
de grens bereikt.
Bovendien kunnen de maatschappelijke resultaten van die ambities, die we bovenop het Raadskader 2014
geformuleerd hebben, ook belangrijk krachtiger worden, wanneer we de ambities beperken, door waar
mogelijk te bundelen en te prioriteren. De onderstaande voorstellen zijn in mei 2017 besproken met de
gemeenteraad en vastgelegd in de Kadernota 2018.
Speerpunten resterende periode
De wethouders spreken op 11 mei 2017 af zich te beperken tot de volgende hoofdklussen, ter afronding van
deze bestuursperiode;


Aanzetten van lange-termijndoelstelling: kader duurzaam Oirschot: klimaatbeleid vaststellen, plus
uitvoeringsagenda.



Uitvoering Participatiewet: PSO-certificaat, afronding social return (slag maken in organisatie), transitie
WSD en relatie Kempen.
Piketpaal slaan (Kadernota) voor twee voorzieningen: Moorland, bibliotheek van de toekomst.



Afronding aanbesteding door gunning Integrale Toegang Sociaal Domein. Eerste stap zetten opstellen
van Voorzieningenkaart: uitgangspuntennotitie vaststellen in de raad.



Doorontwikkeling in samenwerking met de ondernemers i.r.t. centrum Oirschot; idem Middelbeers.
Afronding van woningbouwprojecten. Begroting duurzaam in evenwicht.

Overzicht van taken onderverdeeld in 4 categorieën/lijsten
Lijst 1. Zaken Coalitieprogramma/Raadskader 2014: zaken die per 1 april 2017 nog niet zijn afgewikkeld (de
overige 53 punten zijn wel afgewikkeld. Zie daarvoor ook de midterm review, de buraps september 2016 en
mei/september 2017 en jaarrekening 2016 en deze eindevaluatie)

1. Extra aandacht jongeren via WIJzer en GGD (10). Projecten activering kwetsbare jongeren (11). (na
verkiezingen 2018)
2. Maatregelen om mensen langer thuis te laten wonen (17) (na verkiezingen 2018)
3. Afwikkelen verbouwing kerken Oostelbeers* en Spoordonk (31).
4. Glasvezel in de kernen / WIFI-netwerken openbare ruimte Oirschot en Middelbeers (40). (na
verkiezingen 2018)
*Doorgehaalde tekst is gerealiseerd/punt is aangepast
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5. Alternatieven voor openbaar vervoer (44) (na verkiezingen 2018)

Lijst 2. Extra zaken buiten Bestuursakkoord 2014/Coalitieprogramma, die we hebben opgepakt in periode
2014-2017 (tot 1 april 2017):

1. Herbestemming / verkoop Groot Bijstervelt
2. Opstellen en uitvoeren van Vluchtelingenbeleid
3. AVO Westelbeers
4. 10 projecten Samenwerken aan de Samenleving
5. Huisvesting en opvang van extra vergunninghouders
6. Opzetten en implementeren Zaakgericht werken
7. Opzetten en inrichten Klanten Contact Centrum
8. Inhaalslag Ruimtelijke Procedures (van vóór 2016)
9. Doorontwikkeling van het Ruimtelijk Beheer, inclusief opzet Servicebedrijf met WSD
10. Onderbrengen afdeling VTH in Kempenverband (GRSK)
11. Evaluatie GRSK, gekoppeld aan de uitvoering van Scenario 1 / doorkijk Scenario 4
12. Evaluatie MRE en SGE
13. Project Bestuurlijke Toekomst Gemeente Oirschot
14. Opstellen SPP (strategisch personeelsplan) en implementatie
15. Opzet en meervoudige raadpleging Inwonerpanel
16. Alternatieve huisvesting Gilde Oostelbeers
17. Visie VTE Kempen, VTE als onderdeel programma VLG
18. Verknoping Centrummanagement en VVV; uitbouw van samenwerking in het centrum
19. Bezuiniging op de Bibliotheek; onderzoek alternatieven
20. Extra subsidies Kruysenhuis en De Enck, sponsoring Stabat Mater en Mattheuspassion
21. Onderzoek duurzame exploitatie De Enck
22. PvA Bedrijfsvoering in Control
23. Aanbesteding één ingang Sociaal Domein
24. Community of Practice met 8 ondernemers uit Oirschot en Best/ Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
25. Opstellen en implementeren Mission Statement/Kernboodschap Gemeente Oirschot
26. Naast 2 urgentiegebieden ook PvA’s voor 10 knelpuntgebieden veehouderij, inclusief uitvoering
27. Opstellen en invoeren Subsidiebeleid
28. Opstellen en invoeren Gezondheidsbeleid
29. Extra maatregelen voor Oirschotse minima
30. Verhuren van Kantongerecht aan Bizob
31. Begeleiden en uitvoeren Project Initiatiefgroep Dorpshart Middelbeers
32. Opstellen totaalvisie en –aanpak Oirschot Blijvend Verbonden (Challenge, A58, Randweg, N395,
Groene Corridor)
33. Passantenhaven / Camperplaats
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34. Op orde brengen van Vastgoed
35. Op orde brengen van Belastingen
36. Opstellen Correctieve herziening Bestemmingsplan Buitengebied (stikstofemissie)
37. Opstellen Bestemmingsplan en compensatiemaatregelen Stille Wille
38. Kerntakendiscussie 2017
39. Onderzoek Leges
40. Toekomst WSD
41. Aansluiting Kempen-Plus
42. Detailhandelsvisie SGE
43. Regeling Oirschots Volkshuisvestingsfonds
44. Implementatie Omgevingswet (De Kempen)

De volgende lijsten zijn onderverdeeld in punten waarvan beschreven staat wat we nog vóór de verkiezingen
doen, en wat erna.

Lijst 3. Zaken, buiten bestuursakkoord en begroting, die we nog gaan realiseren in de periode 1 april 201721 maart 2018

1. Communicatie resultaten deze periode in relatie tot profilering van Oirschot
2. Uitvoering van het minimabeleid
3. Initiatiefvoorstel Huishoudelijke Toeslag
4. Afwikkeling Terugvordering / Wet Taaleis / Schuldhulpverlening
5. Participatiebanen in de gemeentelijke organisatie
6. Start OSMO en Voorzieningenkaart
7. Zicht op Legalisering (deels, kan alleen wanneer no.14 via de Burap I is geregeld)
8. Uitvoering Participatiewet / Social Return (WSD-middelen plus scharnierpunt in organisatie)
9. Afronden aanbestedingsprocedure één ingang sociaal domein
10. Afronden opzetten monitoring sociaal domein
11. Invoeren en actueel houden van het contractenregister
12. Vervangen SOX-armaturen
13. Klimaatbeleid
14. Versterken RO (toetsingskader, mandaat, uitbesteden procedures van na 2016)
15. Versterken Ruimtelijk Beheer, inclusief businessplan servicebedrijf
16. Versterken beleidsvorming in Omgeving (invlechten medewerkers Strategie)
17. Versterken financiële beleidsfunctie
18. Body geven aan programmatisch werken i.r.t. begroting 2018
19. Uitwerking en uitvoering (tot 2019) SPP
20. Implementatie van Management Service Provider
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21. Aanpassen van Uitvoeringsprogramma organisatieontwikkeling 2017-2020

Lijst 4. Zaken, uit te voeren na de verkiezingen van 2018:

1. Visie / herstructurering Centrum Oirschot, inclusief toekomst kloosters
2. Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid, inclusief verbreding tot energietransitie / duurzaamheid
3. Vrijkomende Agrarische Bebouwing (beleid)
4. OVVP, incl. op-/afwaarderen wegen buitengebied, Smart mobility / alternatieven OV (44)
5. Integraal beleids- en beheerplan Openbare Ruimte
6. Economisch beleid, mede i.r.t. VTE en economische agenda Oirschot
7. Extra thema’s sociaal domein, zoals verwarde personen, eenzaamheid, 18-/18+,
dementievriendelijke gemeente, zelfhulpgroepen, begeleid wonen, kwetsbare jongeren
8. Programmatische aanpak profilering van Oirschot als groene, monumentale en bedrijvige gemeente
9. Uitvoering herstructurering Centrum Middelbeers
10. Sportpark Moorland (In Kadernota 2018 geprioriteerd)
11. Unilocatie De Beerzen (In Kadernota 2018 geprioriteerd)
12. Cultuurnota
13. Geur- en aanvullend veehouderijbeleid (n.a.v. rapporten GGD / Ministerie)
14. Woningbouwlocaties 2.0, waaronder Koolmond (herontwikkeling op huidige locatie)
15. Komplannen (eerst uitzoeken consequenties / indien mogelijk in 2017 middelen besteden aan
‘revolving fund’ voorkomen achterstand)
16. WIFI-netwerken in openbare ruimte Glasvezel in kernen Oirschot en Middelbeers (40).
17. Leefstijlenonderzoek
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Bijlage 1
Woningbouwprogramma
In de Woonvisie stellen we dat we bij projectmatige ontwikkelingen minimaal 40% sociale woningbouw
realiseren. Vooralsnog trachten wij dit percentage te realiseren op eigen gronden. Omdat de gemeente
steeds minder gronden in bezit heeft willen we dit percentage behalen door alleen medewerking te verlenen
aan woningbouwprojecten die (gedeeltelijk) sociale woningbouw realiseren. Woningen in het sociale
huursegment worden door woningcorporatie Wooninc. of door derden gerealiseerd. Woningen in het
goedkope koopsegment kunnen ook door reguliere ontwikkelaars worden gerealiseerd.

Tabel 1: woningbouw 2012-2019 in de gemeente Oirschot
Gerealiseerd

In planning

1

Huur

Koop

Sociaal

2

De Hille

20

36

15

41

26

Lubberstraat

41

38

0

79

20

100

46

52

94

74

De Reep

20

0

0

20

16

Tamboer

35

0

12

23

16

0

47

47

0

47

47

46

0

93

20

0

30

0

30

6

263

243

126

380

Moorland Oost

Barcelona
H2Oostelbeers
Hertog Janstraat 30
TOTAAL

225
(= 44,4%)

1
2

Hieronder vallen woningen die nog niet gebouwd zijn of die nog in aanbouw zijn
Hieronder vallen alle woningen met een huur tot de sociale huurprijsgrens (€ 710,68 in 2017) en koopwoningen tot € 195.000,-
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