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Geachte raads- en burgerleden,

Voortgang Collegeprogramma 2018-2022
Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De raadsperiode van de huidige
coalitie loopt af en een nieuwe coalitie zal het stokje overnemen.
Het huidige Coalitieakkoord Gemeente Boekel 2018-2022: Nieuwe energie!, was de basis voor het
college om alle ambities te vertalen in beleidsvisies, speerpunten én een relatie te behouden met de
Strategische visie “Gastvrij & actief naar 2030”.
Op 13 december 2018 heeft de raad kennis genomen van het Collegeprogramma 2018-2022, waarin
Boekel veel waarde hecht aan prettig wonen, werken en leven. Burgerparticipatie, leefbaarheid en
overige sociale aspecten staan op de voorgrond met doordachte ambities vanuit een verantwoord
financieel perspectief.
In totaal heeft het college vijf speerpunten benoemd:
1. Wonen
2. Werken en economie
3. Leven
4. Ambitieus en financieel gezond
5. Digitalisering
Deze speerpunten zijn vertaald vanuit de Strategische visie “Gastvrij & actief naar 2030” naar een aantal
richtinggevende visies:
a. Structuurvisie centrumgebied Boekel,
b. Woonvisie met woonprogramma,
c. Duurzaamheidsvisie,
d. Sociaal beleid (WMO, Jeugd, Participatie)
e. Sportvisie.
De speerpunten en richtinggevende visies zijn nader uitgewerkt in een feitelijk collegeprogramma waarbij
de projecten vanuit het collegeprogramma met voorrang zijn opgepakt, naast het dagelijkse werk. Zo
efficiënt mogelijk is omgegaan met de beschikbare middelen (tijd, geld, capaciteit) en daar waar nodig
zijn prioriteiten gesteld.
Het collegeprogramma werd onderverdeeld over 4 werkgebieden:
1. Visie/beleid
2. Projecten (Strategie)
3. Bedrijfsvoering
4. Uitvoering
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Realisatie infrastructuur
Bouw woningen fase 1
Bestemmingsplan

Stimuleren en faciliteren bundeling van
gezondheidsvoorzieningen aan Kerkstraat
Beslispunt mbt eindpunt: Unesco erkenning
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Onderwerp
Omschrijving
Vitalisering buitengebied (Brabantbesluit) Actieve aanpak op Brabantbesluit i.r.t. stoppers, asbest,
Centrumontwikkeling Zuidwand
Planvorming en overeenkomsten
Bestemmingsplan
Realisatie

Projecten (strategie)
Tijdsplanning
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Transitievisie warmte
Notitie vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
Lokale problemen aanpakken
Basis voor bestemmings-wijziging noord-west Vlonder
Buitengebied zit in omgevingsplan. Bebouwd gebied deels in
structuurvisie. Woonwijken kennen weinig dynamiek.

Accommodatie-beleid
Passend onderwijs
Visie op Vlonder Noord-Neerbroek
Omgevingsvisie i.k.v. omgevingswet

Wmo beleid
Sociaal beleid
Plan onderhoud wegen en bermen
Sportvisie
Duurzaamheids-visie

Woonvisie (woningbouw-programma)
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Lokale maatwerkoplossing, complexe zorg
Versterken preventieve jeugdzorg
Welke woningen moeten we gaan bouwen (programma)?
Relatie bestaande voorraad-wens
Update, meer integraal werken
Armoede en participatie
Wegbeheer met nieuwe accenten
een sportvisie opstellen in het teken van gezondheid
Overkoepelende nota, inhoud in andere programma’s

Jeugdbeleid

Juridisch control

Economie

Handhaving structureren
Uitvoering I&A beleid

Onderwerp

Bedrijfsvoering

De Elzen

Overlast door bomen

Uitvoering actiepunten uit GRP
Uitvoering Structuurvisie centrum Boekel
Herijken huisvesting arbeidsmigranten
Onderwijs-achterstanden
EVZ Meerkensloop

Integraal veiligheidsplan
Pilot wonen met ondersteuning
Wegen en bermen, onderhoudsniveau
omhoog
Procedure omgevingsplan buitengebied
Venhorst centrum
Samenwerken in Brabant Noord Oost

Realisatie Kindpark (bouw en opstarten)
Schoolomgeving
Randweg afgeleide projecten
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Voortgang collegeprogramma 2018-2022 per 15 oktober 2021

Naar een meer programmatische aanpak
Digitale agenda 2020: Integraal pakket digitale
dienstverlening; speerpunt Omgevingswet
BAG BGT BRO analyse en aanpak
Join update
Behoefte bedrijven terreinen
Standplaatsen
Economische gevolgen Corona
Kennis en bewustwording organisatie breed

Omschrijving
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Duurzame leefomgeving m.n. Transitie Veehouderij en
energietransitie
Basis op orde en klimaatregeling
Totale (ruimtelijke) visie op centrum Boekel
Herijking en aanpassen
Lokale aanpak op onderwijsachterstanden
Medewerking geven aan ontwikkeling EVZ onder regie van
Waterschap
Afweging voor medewerking aan verzoeken tot kap
(opstellen beleid)
Gebiedsontwikkeling
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Tijdsplanning

Rvs procedure en vervolgacties
Particulier initiatief faciliteren
Bestuurlijke regiegroep
Arbeidsmarkt; betere doorgeleiding naar werk
Ruimte en Mobiliteit

Gemeente nog slechts faciliterende rol
Plan en realisatie buitenruimte
Erpseweg 60 km en fietsoversteek
Wandel- en fietsroutes
Afsluiting Goor
Groencompensatie en lanen
Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan
Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar
Plan en uitvoeren. Extra aandacht voor wegbermen.

Omschrijving

Het college en de organisatie is gedurende de afgelopen collegeperiode voortvarend aan de slag gegaan
met het collegeprogramma. Daar waar prioriteiten gesteld moesten worden is dit gebeurd en met
aandacht voor de beschikbare middelen zijn keuzes gemaakt. Het college kan, terugkijkende op de
afgelopen (bijna) 4 jaar, concluderen dat veel van wat beoogd werd ook gerealiseerd is of onderhanden
is. Bijna 90% van alle onderwerpen zijn afgerond, gestart of mogelijk nog onderhanden omdat het totale
proces, conform planning, deze collegeperiode overstijgt.
Onderstaande tabel geeft aan wat de status is van de voortgang op de 4 werkgebieden vanuit het
collegeprogramma 2018-2022, waarbij groen afgerond is, geel onderhanden maar volgens schema,
oranje heeft achterstand en rood is niet gestart of gerealiseerd.

