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l.

lnleiding

Alleen ga je sneller, maar met elkaar bereik je meer. Dát is het uitgangspunt van het
coalitieakkoord voor deze raadsperiode. Met elkaar meer bereiken met de inwoners,
de maatschappelijke organisaties en bedrijven in Gemert-Bakel.
De komende periode liggen er uitdagende maatschappelijke opgaven op ons bord.
De veranderingen in hoe we omgaan met energie en klimaat, de invoering van de
omgevingswet, de bereikbaarheid van ons gebied, het vitaal platteland en de
doorontwikkeling van jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. Deze opgaven vragen om
samenwerking, lef en een antwoord op maat.
Samenwerkinq
Een toenemend aantal maatschappelijke opgaven (o.a. duurzaamheid,
bereikbaarheid, vitaal platteland, tekorten jeugdzorg, etc.) is alleen op te lossen
wanneer gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk als één overheid
samenwerken richting partners. Wijwillen dan ook sterk inzetten op die
samenwerking, niet alleen lokaal in onze eigen gemeenteraad, maar ook samen met
de gemeenten in De Peel en het MRE, de provincie, het waterschap en het Rijk. Een
gezamenlijke, bestuurlijke aanpak die past bij de aanpak van maatschappelijke
opgaven van deze tijd. Dit is wat inwoners, maatschappelijke organisaties en
bedrijven van hun contact met de overheid venruachten.

Lef
Wij staan voor een stabiel bestuur en vooruitgang met kansen voor iedereen. Een
aantal zaken uit de vorige raadsperiode hebben we niet af kunnen werken. Wij
pakken deze zaken nu constructief op. We maken keuzes en zijn ook duidelijk over
deze keuzes. Dat geldt ook voor minder populaire besluiten, die we nog meer dan
voorheen op basis van data en feiten nemen.
Antwoord op maat
We zijn weliswaar één gemeente, maar het onderscheid wordt gemaakt in onze
dorpen. De maatschappelijke opgaven en nieuwe wetgeving zijn stuk voor stuk
gericht op dorps-, wijk- en straatniveau. Een integrale aanpak tussen de diverse
beleidsterreinen is gewenst. Daarom zeggen wij: algemeen beleid waar nodig en
maatwerk waar het kan. Het dorps- en wijkgericht werken zetten we krachtdadig
voort en bouwen we verder uit met een verbindende rol voor de dorpsraden. Daarom
ondersteunen en faciliteren wij ook de onderlinge contacten tussen de dorpsraden.
Zo kunnen ze van elkaar leren en kunnen wij van hen leren. De afstand tussen "de
politiek" en de burger willen wij verkleinen. Daarbij is samenwerking met de inwoners
en de verenigingen in de kerkdorpen belangrijk.
Communicatie over wat er gebeurt in het gemeentehuis naar buiten toe en
toegankelijkheid van de gemeente is hierin ook een belangrijk aandachtspunt.
Omdat we sterk willen inzetten op die samenwerking op lokaal, regionaal, provinciaal
en rijksniveau gaan de leden van het college meer nog dan voorheen ook buiten het
gemeentehuis netwerken opbouwen en overleg voeren.
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Ook pakken we een aantal strategische of grote projecten (o.a. kasteel, centrumplan
Bakel, vitaal platteland, energietransitie en aryembad) op in de vorm van
stuurgroepen, waarbij wethouder(s), enkele raadsleden of specialisten nauw
betrokken worden bij de voorbereiding van de besluitvorming.
We hebben dit coalitieakkoord ook toegezonden aan de partijen in de gemeenteraad
die niet betrokken zijn bij de totstandkoming. We stellen hen in de gelegenheid aan
te geven wat men nog graag zou willen inbrengen als bijdrage om het draagvlak in
de gemeenteraad te verbreden. Pas als deze reacties zijn ontvangen en venryerkt
zullen wij dit definitief vaststellen.
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2. Bestuursstijl
Wat willen we?

Gemert-Bakel is een sterke, zelfstandige gemeente die vanuit eigen kracht en
zelfstandige positie samenwerkt. Als gemeente hebben we verschillende rollen en
die houden we ook. Zo bewaken we het algemene belang en de belangen van
minderheden en kwetsbare mensen. ln alle rollen willen wij toegankelijk en dichtbij
zijn, toegevoegde waarde creëren en in onze dienstverlening een constante, hoge
kwaliteit leveren. Eén rol die we willen benadrukken is onze rol als'verbinder'. Een
verbinder kan het verschil maken en zorgen dat er voortgang is.
We hechten aan onze kleinschaligheid maar zoeken ook nadrukkelijk
samenwerkingsverbanden op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau op. We
gaan uit van onze eigen kracht en acteren als een initiatiefnemer en constructief
partner.
We willen als gemeente eerst en vooral bondgenoot zijn van inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Het motto is: minder voorschrijven, meer
samenwerken. De samenleving verandert in een hoog tempo en daardoor verandert
ook de rol en opstelling van de overheid. Mensen en maatschappelijke doelen gaan
boven interne procedures. We willen open en toegankelijk zijn.
ln onze dienstverlening staat de relatie tussen de professional en de klant
(inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties) centraal. We willen de
dienstverlening steeds afstemmen met de doelgroep, continu verbeteren, de
klanttevredenheid monitoren en investeren in co-creatie. De samenwerking krijgt
vorm door het sluiten van convenanten of overeenkomsten met initiatiefnemers.
Wij zijn fysiek en digitaal goed bereikbaar, waarbij we aandacht hebben voor open
data en daarbij de landelijke ontwikkelingen volgen. Ook de fysieke bereikbaarheid
van vootzieningen is een aandachtpunt voor ons.
Wij zetten stevig in op zelfredzame en leefbare dorpen en kernen waarin inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties medeverantwoordelijk zijn voor de
leefbaarheid.

Wat qaan we doen?

o
o
o
o
o
o

De raad verder in positie brengen als beleidsbepaler.
Meer kader stellende discussies voeren met de gemeenteraad, met name over
ondenruerpen uit dit akkoord, gericht op een vernieuwende dialoog tussen college,
raad en samenleving.
Een college zijn dat inspireert en dienend is aan de raad en de inwoners van
Gemert-Bakel.
Proactief in plaats van reactief zijn.
Gerichte wekelijkse communicatie om de afstand met de inwoners te verkleinen.
Bij strategische of grote projecten werken met een stuurgroep met daarin
wethoude(s) (bv. bij vitaal platteland wethouder gezondheid én wethouder
ruimte), enkele raadsleden of experts.
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.
.
o
o
o

Ons meer regionaal, provinciaal en landelijk profileren.
Collegeleden aanmelden om zitting te nemen in VNG-commissies.
De bestuurlijke ambities en de capaciteit van de ambtelijke organisatie zoveel als
mogelijk op elkaar afstemmen.
Meer besturen op basis van data en feiten.
Zaken voortvarend oppakken en keuzes maken.
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3. Sociaal domein
Wat willen we?

Veel mensen in Gemert-Bakel hebben het goed. Ze hebben een baan, inkomen,
sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd.
Voor een beperktere groep mensen is dat helaas niet het geval. Tegen hun zin en
vaak buiten hun macht worden ze geconfronteerd met een gebrek aan eigenwaarde
en zelfredzaamheid, met gevoelens van eenzaamheid en vervreemding, met
situaties van uitsluiting, onveiligheid of zelfs mishandeling, met onbenutte talenten,
kwetsbaarheid in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, of met andere terugkerende
intens beleefde negatieve ervaringen. Meestal zijn het problemen die niet op zichzelf
staan, maar met elkaar samenhangend de levensloop van deze mensen bepalen. De
aanwezigheid van dergelijke problemen in een welvarend land als Nederland voelt
wrang.
Te veel huishoudens leven op of onder de lage inkomensgrens. Jongeren in
Gemert-Bakel groeien meer dan gemiddeld op in arme gezinnen. Dit is een indicatie
voor een slechte start. Een baan is nog steeds het beste middel om mee te kunnen
doen en uit de armoede te raken. Het gaat goed met de economie. Juist nu moeten
wij kwetsbare jongeren dat extra zetje geven, zodat ook zij kunnen meedoen. Ook
een groep ouderen leeft in armoede. Kwetsbare burgers moeten we financieel
ondersteunen met ons zorgvuldig opgebouwde minimabeleid en een proactieve
schuldhulpverlening. Daarbij is het van belang dat er aansluiting blijft tussen de
wijkgerichte aanpak en schuldhulpverlening. Maar het begint bijweten waar
problemen spelen. Weten waar we moeten zijn om deze problemen met de
betrokkenen op te lossen. Dit zichtbaar maken van vooral verborgen armoede is een
uitdaging die we met elkaar aan willen gaan.

Steeds meer mensen hebben last van eenzaamheidsgevoelens. Het is een groeiend
probleem bij ouderen én jongeren in onze samenleving. Samen met
maatschappelijke partners ontwikkelen wij een actieplan om eenzaamheid terug te
dringen. lnterventies en activiteiten om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden
staan hierbij centraal.
Hoewel er op het gebied van armoede en eenzaamheid in Gemert-Bakel de
afgelopen jaren naar onze mening al goede resultaten zijn geboekt, willen wij ons
sterk blijven maken om hier wat aan te doen. De kern hiervan is dat de
verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij mensen, in hun straat, in hun buurt, wordt
belegd: laagdrempelig en zo praktisch mogelijk.
Door de kanteling van het sociale domein wordt er in toenemende mate van burgers
verwacht zelfredzaam te zijn en een beroep te doen op hun eigen sociaal netwerk.
Een klantgerichte manier van werken die uiteindelijk moet leiden tot vraaggestuurde zorg.
Wij zijn van mening dat onze manier van werken zich in de praktijk heeft bewezen.

We kennen onze inwoners en weten walze nodig hebben. Dat organiseren we op
een laagdrempelige manier, waarbij de dorpsondersteuners de smeerolie vormen
voor een zo praktisch mogelijk proces. Het is voor ons een uitdaging om weg te
blijven van systeemoplossingen, en de mens centraal te blijven stellen bij het vinden
van maatwerkoplossingen door de informele netwerken te benutten.
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De Peelsamenwerking moet dienend zijn aan dat werken. Wrj vervullen een
vooruitstrevende rol om dit in de praktijk waar te maken.
Wat qaan we doen?

.
o
.
o
o
.
.
.
o
o
o

Wü hanteren als uitgangspunt: kansen voor iedereen.
Centraal staan de inwoner en vergroting van de kracht van de samenleving
De rijksbijdrage is niet op voorhand een plafond voor de uitgaven binnen de 3D's
(WMO, Jeugdzorg en Participatie), want op dit punt willen we realistisch ramen.
Er is nu sprake van jaarlijkse tekorten. Wij gaan, samen met de regio, ook via de
VNG, lobbyen bij het Rijk om de rijksbijdrage beter aan te laten sluiten bij de
praktijk.
lntensivering en herijking van preventieactiviteiten en vroegtijdige signalering in
nauwe samenwerking met de dorpsondersteuners en onze maatschappelijke
partners.
Klijnsma gelden structureel in de begroting opnemen voor armoedebestrijding.
Bij armoedebestrijding de focus op kinderen en signaleren van verborgen
armoede.
Tijdens het zogenoemde incidentenoverleg (Goed Wonen, Centrum voor Jeugd
en Gezin, LEV-groep, politie en gemeente) meer resultaatgericht werken,
waaronder het benoemen van een casusregisseur.
Maken van een actieplan om eenzaamheid terug te dringen.
Actief monitoren of beleid ook het gewenste effect heeft.
lnvullen opgave afbouw WSW en opbouw beschut werken en garantiebanen.
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4. Verenigingsleven, sport, cultuur en onderwijs
Wat willen we?

Vrijwilligers zijn een belangrijke pijler waarop de gemeenschap van Gemert-Bakel
steunt. Bij hen ligt in toenemende mate een grote verantwoordelijkheid maar het
aantal vrijwilligers neemt af. Dat beseffen wij. Wij gaan meer meedenken over wat
deze vrijwilligers nodig hebben om hun rol goed uit te blijven voeren én hoe we
mensen kunnen stimuleren ook mee te gaan doen.
De verordening en de basis voor de vrijwilligerssubsidies dateert alweer van vele
jaren geleden. Daardoor sluiten de grondslagen niet meer aan bij de huidige situatie
Wij houden de huidige verordening tegen het licht en doen voorstellen tot
aanpassing, waarbij het totaalbedrag dat nu beschikbaar is voor verenigingen
overeind blijft.
Het stimuleren van de samenwerking tussen verenigingen wordt onderdeel van het
nieuw te formuleren beleid. Omdat er wel verschuivingen op kunnen treden, kan dit
zeker ook voor een aantal verenigingen tot lagere subsidies leiden. Via een ruime
overgangsregeling (zowel voor hen die er op vooruit gaan, als voor hen die er op
achteruit gaan) vindt de implementatie zorgvuldig plaats.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners goed kunnen sporten. Sporten biedt
ontspanning, is gezond en versterkt de sociale cohesie. Sporten kan ook meedoen in
de samenleving bevorderen. De afgelopen jaren is veel geinvesteerd in de
buitensport. De basisstructuur hiervan is op een goed niveau en laten we intact. We
investeren deze coalitieperiode in binnensportaccommodaties. Hierbij is breedtesport
ons uitgangspunt.
Bij de realisering van een nieuw zwembad gaan we uit van een oplossing in
samenspel met de uitdagingen die liggen bij sporthallen Molenbroek. Hierin willen we
nadrukkelijk samenwerken met verenigingen, maar wel vanuit realiteitszin. Geen
onverantwoorde verantwoordelijkheden beleggen bij vrijwilligers maar ze wel belonen
indien ze een bredere verantwoordelijkheid op zich nemen.
Cultuur zit in de haarvaten van onze samenleving. De richting die is ingezet door de
bestuurlijke samenvoeging van het Kunstlokaal en De Eendracht onder de naam
Beheer Klankkleur willen we verder vormgeven op inhoud en kansen geven om te
groeien.

Opgroeiende kinderen moeten in Gemert-Bakel de kans krijgen zich te ontplooien en
goede scholen zijn hierin een belangrijke basisvoonryaarde. We willen basisscholen
die meer bieden dan alleen onderwijs. Op een lntegraal Kind Centrum (met
kinderopvang en buitenschoolse opvang) willen we dat kinderen van 0 tot 12 jaar
zich, naast het reguliere onderwijs, ook ontwikkelen op het gebied van sport,
gezondheid en cultuur. Daarbij is een goede en veilige bereikbaarheid een
voonruaarde.

Voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs geldt, dat we het belangrijk
vinden dat het beter aansluit op de praktijk in het bedrijfsleven. Dit verder vormgeven
doen we in samenspraak met de (grote) werkgevers, zowel lokaal als in de regio.

I

Wat qaan we doen?

o
.
o
o
.
o
o
.
o
o
.

Stimuleren van het verkrijgen van een gratis VOG.
Verordening vrijwilligerssubsidies aanpassen onder handhaving van het huidige
totaalbudget.
We stimuleren sportclubs gratis introductielessen aan te bieden, in samenwerking
met de buurtsportcoaches. Dit met als doel zoveel mogelijk inwoners in beweging
te krijgen.
De zwemverenigingen en gebruikers van sporthallen Molenbroek betrekken bij
het ontwerpen, realiseren en exploiteren van het nieuwe zwembad /de sporthal.
Daarbij zoveel als mogelijk de kracht van de verenigingen benutten.
Onderzoeken welke alternatieven mogelijkzijn voor sporthal De Beek met
draagvlak van de verenigingen en in combinatie met de centrumontwikkelingen
Bakel.
streven om op termijn één cultuurhuis te realiseren en daarvoor in deze periode
de voorbereidingen te treffen.
Cultuur stimuleren door het instellen van een cultuurprijs voor cultuurtalent.
Faciliteren van de schoolbesturen in het basis- en voortgezet ondenryijs bij de
gevolgen van de toename of teruggang in het leerlingenaantal.
Herijking van de verordening onderwijshuisvesting.
Multifunctioneel gebruik van de huisvesting van kindcentra stimuleren.
Samen met het bedrijfsleven en onderwijs, zowel lokaal als in de regio, werken
aan ondenryijs dat beter aansluit bij de werkgelegenheid in de regio.
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5. Economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid
Wat willen we?
Het versterken van de lokale en regionale economie is bij uitstek een opgave
waarbinnen diverse ambities van bedrijfsleven, regio, provincie, meerdere
rijksdepartementen en gemeente samenkomen. Dat betreft een breed spectrum van
n novatie, internatio nal iseri ng, vestig ngskl maat en mobi liteit tot
arbeidsmarktvraagstukken met betrekking tot onderwijsaanbod, participatie en
beschikbaarheid of bereikbaarheid van relevante kennis voor bedrijven. De kunst is
om passend bij de lokale en regionale omstandigheden de verschillende
beleidsdomeinen te verbinden en zo ambities te realiseren.
i

i

i

Werkgelegenheid is een bepalende factor voor de ontplooiing en het welzijn van
onze inwoners. Daarom moeten we er voor zorgen dat onze bedrijven, onze
ondernemers, zich kunnen ontplooien. Binnen de bestaande wettelijke regels willen
we ons ervoor inzetten lokale bedrijven zoveel mogelijk te betrekken bij
gemeentelijke taken en opdrachten, waarbijwe wel randvoorwaarden stellen op het
gebied van duurzaamheid en social return.
Zoals gezegd zijn de ondernemers in de gemeente Gemert-Bakel van grote
betekenis voor de gemeenschap. Zij zorgen voor werkgelegenheid en met hun
maatschappel ijke betro kken heid voor ondersteu ning van maatschappel ijke
initiatieven. De gemeente heeft hier oog voor, vermindert de regeldruk waar dat kan
en faciliteert deze ondernemers waar nodig. We doen dit door de inzet van een
accountmanager bedrijven & economie, naar behoefte van de ondernemers, die zich
samen met de centrummanager, inzet voor de versterking van onze lokale economie.

Toerisme en recreatie stimuleren en versterken we door veel regionaler te denken en
te werken. Hoe kunnen we sneller die toch aanwezige toerist in Zuidoost Brabant
informeren over wat er in Gemert-Bakel te doen is, vertellen wat we allemaal hebben,
meer onszelf verkopen? Hoe vermarkten we Gemert-Bakel en maken we beter
zichtbaar wat we allemaal hebben? Hoe maken we nog meer dan nu van ons heden
en verleden onze toekomst?
Wij streven er naar deze raadsperiode het bestemmingsplan vast te stellen voor een
totaalplan en een toekomstbestendige kasteelexploitatie. Daarbij geven we de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RC) en de Monumentencommissie (MC) de
ruimte om na de vaststelling van het gekwalificeerd waardenstellend bouw- en
cultuurhistorisch onderzoek, aan ons advies uit te brengen om tot een goede
voorbereiding voor de besluitvorming te komen. Het zorgvuldig te doorlopen proces
moet een kans krijgen, waarbij onze insteek is: beoordelen in plaats van veroordelen
en kansen benutten. Maar bovenal behoud en toekomstbestendig maken van dit
uniek stukje Gemert-Bakel.
Bereikbaarheid is cruciaal voor inwoners en bedrijven. Voor een goed, betrouwbaar
en vooral veilig wegennet is het noodzakelijk dat wegen, fiets- en wandelpaden, goed
worden onderhouden.
Wij zijn en blijven van mening dat uitvoering van de N279 op het huidige tracé, in de
uitvoering 2 x2 rijbanen en met een hele ontsluiting in Bakel voor onze
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bereikbaarheid de beste oplossing is. Daar blijven wij ons dan ook voor inzetten
zolang dat kan. Ook blijven wij ons sterk maken voor een oplossing van de
problematiek bij de Beekse brug. Pas als de te treffen maatregelen daadwerkelijk
bijdragen aan een betere bereikbaarheid van Gemert-Bakel zijn wij bereid financiële
middelen voor dit doel beschikbaar te stellen.
Met betrekking tot het openbaar vervoer zetten wij ons in om voor de korte termijn in
elk geval te behouden wat we op dit moment hebben. Wel blijven wij vraag en
aanbod op dit punt monitoren om te kunnen beoordelen wat er voor de toekomst
nodig is. Daar waar nodig overwegen wij kleinschalig vervoer in te zetten.
Bereikbaarheid moet ook veilig. Onveilige verkeerssituaties pakken we aan en lossen
we op, waarbijwe ook aandacht blijven vragen voor het verkeersgedrag van de
weggebruikers. Regels stellen in het kader van veiligheid doet de overheid, maar de
naleving eryan ligt bij onze inwoners. Zo werken we samen aan een verkeersveilige
gemeente.
Wat qaan we doen?

.
o
o
o
o
o
o
o
.
.
o
o
o
o
o
o
.

Ons actief inzetten om de bereikbaarheid van Gemert-Bakelte verbeteren.
Wij blijven ons hard maken voor een goede bereikbaarheid naar Eindhoven en
Helmond en vice versa.
We ontwikkelen een economische agenda en betrekken daarbij de ondernemers.
Gemeentelijke thema's waar nodig regionaal agenderen.
We stimuleren de samenwerking tussen alle ondernemersverenigingen.
Sterk inzetten op het slagen van het lnnovatiehuis en van daaruit de verbinding
maken met Brainport.
Een betere verbinding bevorderen tussen ondenruijs, ondernemers en overheid in
het lnnovatiehuis.
Overleg met de provincie over bedrijfskavels in alle kernen.
Organiseren van banenmarkten voor werkzoekenden.
Als gemeente actief stageplaatsen aanbieden en andere bedrijven oproepen dit
voorbeeld te volgen.
De centrummanager breder inzetten naar ook de kern van Bakel en mogelijk ook
op het gebied van toerisme en recreatie.
ln het kader van het centrumplan Bakel ieder jaar een concrete actie uitvoeren
om de ontstane energie vast te houden.
Een bestemmingsplan in procedure brengen op basis van een totaalplan voor het
kasteel.
Wij brengen en houden het onderhoud van het lokale wegennet op een goed peil.
We zorgen voor goede fietsverbindingen tussen de kernen en op de recreatieve
routes.
Onveilige verkeerssituatie oplossen.
Gemert-Bakel beter vermarkten om van ons verleden en heden onze toekomst te
maken.
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6. Toekomstbestendig wonen
Wat willen we?

Sinds het einde van de crisis is de vraag naar woningen sterk toegenomen. Er zijn
meer woningen nodig van goede kwaliteit, op de juiste locatie en passend bij de
financiële mogelijkheden en wensen van bewoners. Daarom besteden we de
komende periode extra aandacht aan het vergroten en versnellen van de
woningbouwproductie. In dat kader kijken we ook naar de verdeling voor het laag-,
midden- en hoog segment. Naast bijbouwen is het goed benutten en transformeren
van de bestaande woningvoorraad belangrijk (doorstroming en meer flexibiliteit) en
moet er aandacht zijn voor betaalbaarheid en duurzaamheid.
Hierbij moet aandacht zijn voor enkele specifieke aandachtgroepen. Dat zijn onder
meerstarters, ouderen, statushouders, spoedzoekers en personen met venryard
gedrag (GGZ-problematiek). Er is een grote beweging in de samenleving naar langer
thuis wonen en extramuralisering. Extramuralisering is het streven om buiten de
muren van een intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige
zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning (thuiszorg). Steeds vaker willen
ouderen, die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging zelfstandig
blijven wonen. Deze vraagstukken markeren de veranderde vraag op de
woningmarkt en de antwoorden die daarop nodig zijn.
Vakantieparken functioneren soms als opvanglocatie voor niet alleen diverse
groepen kwetsbare burgers, maar ook voor arbeidsmigranten en in toenemende
mate voor expats. Voor de laatste twee groepen gaan we beleid opstellen zodat ook
zij kunnen wonen, waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor het welzijn van deze
groepen. Deze huisvesting willen we faciliteren omdat de arbeid die ze leveren
belangrijk is voor onze economische ontwikkeling. Hierbij is de markt overigens wel
zelf aan zet voor het ontwikkelen en realiseren van initiatieven. De ondernemer is
verantwoordelijk en híj investeert.

We houden echter strak de regie op wat we willen bouwen en zo nodig sturen we
hierin bij. Van belang is een voldoende gevarieerd aanbod, waarbij in de uitvoering er
een evenwicht is tussen stenen en groen.
Wat qaan we doen?

.
o
o
o
.
.
o
o

Actualiseren van het woningbouwprogramma.
De uitwerking van de groennorm nog in 2018laten vaststellen, incl. het inrichten
van een groenfonds.
aandacht voor openbaar groen (bermbeheer en openbare ruimte)
Openstaan voor experimentele bouw.
Feitenonderzoek naar de gewenste woningverdeling voor het laag-, midden- en
hoogsegment en op basis van de resultaten keuzes maken voor de toekomst.
Stimuleren mantelzorginitiatieven die langer thuis wonen mogelijk maken.
Beleid maken voor het mogelijk maken van de huisvesting van arbeidsmigranten
en expats.
Meedoen met de pilot van de provincie om een toekomstbestendige oplossing te
realiseren voor de Kanthoeve en de Rooye Asch.
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.
o
o
o
o
.
o
o

Meer ruimte en budget voor speelterreinen.
Op verzoek van de Zorgboog actief faciliteren bij de ontwikkeling van Landgoed
Bakel.
lntegraal de woonbehoefte ophalen in Milheeze en vervolgens een dorpsvisie
opstellen.
Nieuwbouwaanbod voor starters faciliteren in Bakel, Handel en De Rips.
Zorgen dat het plein in De Rips met kleine aanpassingen verbeterd wordt.
ln Handel de bebouwing van het terrein van de oude Bron beoordelen in
samenhang met de inrichting van het kerkplein.
Overdracht van de woonwagenlocaties aan Goed Wonen.
Stimuleringsmaatregelen bedenken voor duurzaam bouwen.
Het huidige beleid m.b.t. de lijst van beeldbepalende gebouwen tegen het licht
houden om te kunnen beoordelen of we hiermee op deze wijze verder willen
gaan.
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7. Vitaal platteland
Wat willen we?
De komende decennia komen enkele grote structurele veranderingsopgaven bij
elkaar in het landelijk gebied. Dit vraagt om een integrale benadering, waarbij
opgaven voor gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, economische ontwikkeling,
landbouw, wonen, natuur, milieu en water nog meer hand in hand gaan en in
samenhang met elkaar moeten worden opgepakt. Dat is een stevige opgave.

We willen de invoering van de omgevingswet gebruiken om dit bondgenootschap
verder vorm te geven. De omgevingswet helpt om nieuwe ontwikkelingen te
ondersteunen, afirvegingsruimte voor het lokale bestuur te vergroten, procedures te
versnellen, innovaties mogelijk te maken en blokkades weg te nemen. We stellen
een omgevingsvisie op die een kader biedt om duidelijke en snelle besluiten te
nemen op initiatieven van bedrijven en inwoners in onze gemeente. Dit doen we
samen met alle betrokken stakeholders. Daarbij staat de gezondheid voor mens én
dier voorop. Het opstellen van deze omgevingsvisie wordt vooraf gegaan door een
stevige analyse: wat komt er op ons af (bv. ontwikkelingen, provinciaal en landelijk
beleid), hoe ga je om met VAB's en ondermijning, waar wilje wonen in het
buitengebied en waar wil je economische ontwikkeling, hoe organiseren we
onderhoud op gebieden waar stenen plaats maken voor groen enzovoort. Deze
analyse is nodig om te bepalen welke keuzes we gaan maken. Dit moet dan
resulteren in een zo concreet mogelijk ovezicht van gebiedsvisies. Waar is welke
ontwikkeling het meest gewenst. De proeftuin Elsendorp is hiervan een goed
voorbeeld.
De agrarische sector is één van de belangrijkste economische pijlers van onze
gemeente en moet ruimte krijgen voor duurzaam ondernemen waarbij gezondheid
voorop staat. Wijjuichen toe dat de landbouw wil verduuzamen en gaan dan ook
graag met hen en andere partijen aan tafel om hierover ambities te bespreken en te
venryezenlijken. Het vraagt om een meer duurzaam gebruik van landbouw- en
natuurgronden, waarbij het economische belang van de landbouw nadrukkelijk de
aandacht vraagt. Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven, zoals toeristische
activiteiten en de ontwikkeling en verkoop van lokale en streekproducten maken we
mogelijk.
Wij zorgen voor actieve inbreng bij besluitvorming op provinciaal en landelijk niveau
Daarbij is tevens inzet gelden beschikbaar krijgen voor de vitalisering van ons
platteland.

Wat qaan we doen?

.
.
.

Gezondheid voorop.
Opstellen van gebiedsvisies om te komen tot een omgevingsvisie. De
omgevingsvisie wordt met nadruk ingezet om richting te kunnen geven aan welke
ruimtelijke ontwikkelingen we waar willen hebben binnen ons buitengebied
Samen met alle partijen de ontwikkeling naar een duurzame landbouw met natuur
en biodiversiteit aan te jagen, te ondersteunen en te faciliteren.
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o
o
o
o
.

Onderzoek naar mogelijkheden van zonnepanelen op de daken en op het land in
het buitengebied.
Mantelzorgwoningen stimuleren, maar ook actief monitoren of ze overeenkomstig
gebruikt worden. Zo niet, dan handhaven .
Voorkomen van nieuwe knelgevallen.
Toezien dat afspraken worden nageleefd. Denk aan erfbeplanting en overlast.
Stoppers in 2018 proactief benaderen om zo spoedig mogelijk helderheid te
hebben waar ze voor kiezen zodat we ze tijdig kunnen faciliteren in hun
keuzeproces.
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8. Veiligheid en handhaving
ledere inwoner van Gemert-Bakel wil zich prettig en veilig voelen. Daar ligt een
belangrijke overheidstaak, maar de gemeente kan er niet in haar eentje voor zorgen.
We zetten ons in voor een gemeente, waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Alleen samen houden we de gemeente schoon, heel en veilig.
Om het gevoel van veiligheid te verbeteren, zijn de wijkagent én de BOA
(buitengewoon opsporingsambtenaar) herkenbaar in dorpen, wijken en buitengebied
lnitiatieven zoals buurtpreventie en buurtapps hebben onze volledige steun. Politie
en brandweer moeten in het veiligheidsbeleid prioriteit geven aan de zaken waar de
inwoners en bedrijven om vragen.
Mishandeling binnen het gezin of familie verdient een doortastende aanpak. Vanuit
de sociale teams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening.
Veiligheid is daarmee geen beleidsterrein meer dat op zichzelf staat. Het moet meer
dan in het verleden worden vormgegeven in samenhang met andere beleidsterreinen
(zoals jeugd, buurtpreventie, openbare ruimte, welzijn).

We spreken veroorzakers van overlast aan en nemen zowel proactieve (geven van
voorlichting en zorg) als repressieve (handhaving op maat) maatregelen. Samen met
de politie en andere ketenpartners betrekken we actief inwoners en wijken vanuit hun
eigen verantwoordelijkheden en initiatieven op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid. Dit bevordert de veiligheid en verbinding.
Door de toenemende aandacht voor handhaving en ondermijning (o.a. het Peelland
lnterventie Team) en het beschikbaar komen van meer formatie voor dit doel hebben
we te maken met een toenemend aantal procedures in het kader van handhaving.
Daardoor staat de juridische capaciteit onder druk. Willen we de procedures binnen
aanvaardbare termijnen afhandelen dan moet deze capaciteit worden versterkt .
Gemert-Bakel bruist van het initiatief en van de activiteiten. Het huidige
evenementenbeleid wordt voortgezet, met ruimte voor initiatieven van onderop
We willen bezien of het lukt te definiëren wat we acceptabele overlast vinden.
Gemert-Bakel kent een actieve vrijwillige brandweer die van grote waarde is voor
onze gemeente. Ook in de toekomst vinden wij het van belang dat de vrijwillige
brandweer behouden blijft .

Wat oaan we doen?

o
.
o
.
.

Meer zichtbare aanwezigheid van politie en BOA's.
De milieuwachters treden krachtig op tegen verontreiniging door particulieren en
bedrijven.
Versterken van de juridische capaciteit als gevolg van het toegenomen aantal
ha nd havi ngsproced u res.
Prioritering bij handhaving gebeurt op basis van risico's en de effecten die we
willen bereiken.
Blijvende inzet op preventieactiviteiten over alcohol en drugs en monitoring
hiervan.
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a

lnzetten op behoud van de drie brandweerposten voor ons grote grondgebied en
warme ondersteuning van de vrijwillige brandweer.
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9. Duurzaamheid
Wat willen we?
Het is duidelijk: om onze gemeente op een goede manier veilig te stellen voor de
generaties na ons moeten we op een andere manier omgaan met grondstoffen,
energie en onze leefomgeving. We staan aan de vooravond van een verdere
versnelling en verbreding van dit ondenruerp. We zijn ambitieus. Op onderwerpen als
energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie willen we in de voorhoede
meedoen. Deze drie hoekstenen moeten in samenhang worden bezien.
Duurzaamheid is de basis van ons handelen en onze gedragingen. Alle gemeenten
in ons land moeten forse inspanningen leveren om de nationale en internationale
afspraken na te komen. Wijwillen hierin een voorbeeld zijn.
Vanuit het Rijk zijn voor 2050 de twee grootste uitdagingen, zoals nu bekend:
de woningvoorraad, maatschappelijke- én bedrijfsgebouwen 10Oo/o
energieneutraal maken
100o/o circulaire economie (hergebruik grondstoffen)
Voor energie komt daarbij dat aardgas voor 2050 verdwijnt. In de komende 32 jaar
werken we stapsgewijs naar oplossingen. Ook de komende vier jaar vraagt dit al om
een stevige inzet. Het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Koersdocument
"Van strategie naar uitvoering" geldt daarbij voor ons als kompas.

.
.

Werken aan een toekomstbestendig Gemert-Bakel betekent samen de beweging
naar meer duurzaamheid versterken. Binnen de gemeentelijke organisatie en met
andere partijen (in koploperstafel) werken wij zo ontschot mogelijk samen. Werken
aan bewustwording is hierbij van belang. We dragen uit wat er in onze gemeente aan
goede initiatieven loopt en aan nieuwe initiatieven bij komt.
De gemeente heeft een voorbeeldrol. Dat betekent dat we waar mogelijk meer
investeren in klimaatneutraliteit van bestaande gemeentelijke, onderwijs- en
sportaccommodaties en het openbaar gebied. Ook stimuleren wij
bewonersinitiatieven om de leefomgeving groener, energieneutraler en sociaal
duurzamer te maken. Het verduurzamen door bedrijven is mede een motor voor
lokale werkgelegenheid en economie. Wij zetten in op het verder verduurzamen van
reststromen en bieden ruimte aan proeftuinen. Wij nemen daarvoor ook financiële
middelen op in de begroting. De gemeente heeft op het gebied van klimaatneutraliteit
een belangrijke aanjaagfunctie.

Wat qaan we doen?

o
o
.
o
o

Als gemeente op het gebied van duurzaamheid zelf het voorbeeld zijn.
positief gedrag bij inwoners stimuleren als het om het opruimen en scheiden van
afval gaat: zowel in het geval van zwerfvuil als in het geval van huishoudelijk
afval.
Lege daken benutten voor zonnepanelen, te beginnen met de gemeentelijke,
ondenruijs- en sportaccommodaties.
We maken de gemeentelijke, ondenruijs- en sportaccommodaties stapsgewijs
klimaatneutraal en reserveren hiervoor jaarlijks middelen in de begroting.
Subsidiemogelijkheden bezien voor asbest eraf en zonnepanelen er op.
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a

In bestemmingsplannen opnemen dat bij nieuwbouw aardgas loos moet worden
gebouwd.
Bij alle projecten die binnen de gemeente starten, moet voortaan, van begin af
aan, naar aspecten van duurzaamheid worden gekeken.
Het uitwerken van een samenwerkingsagenda waarmee we samen met inwoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijven de ingezette beweging naar een
toekomstbestend g Gemert-B a kel wi len verste rken.
i

I
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10.

Financiën

Wat willen we?
De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in balans. Structurele uitgaven
betalen we uit structurele inkomsten. Gemert-Bakel heeft een sluitende begroting,
met voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen. We blijven actief werken aan
een positieve reserve. De gemeentelijke producten en de afvalstoffenheffing zijn
kostendekkend. Uitgangspunt is dat de lasten voor onze inwoners en bedrijven (incl.
OZB) op het huidige niveau blijven. Wel wordt jaarlijks een inflatiecorrectie toegepast.
We willen jaarlijks een positief oordeel van onze financieel toezichthouder provincie
Noord-Brabant en een goedkeurende verklaring van de accountant op onze
jaarrekening.

Wat qaan we doen?
We zorgen ervoor dat ambities en middelen in balans zijn.
De financiële vertaling van onze ambities nemen we mee bij de begroting 2019
Jaarl ijks nflatiecorrectie doorvoeren bij gemeentel ijke belastingen en tarieven.
Het oplossen van structurele vraagstukken met structurele middelen.
Pas structurele middelen in de begroting ramen op basis van concrete,
uitgewerkte plannen.
Overschotten in de begroting creëren ten behoeve van een gezonde
reservepositie en een gezond weerstandvermogen.
i

o
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11.

Tot slot

Dit coalitieakkoord wordt gesteund door de fracties en kandidaat-wethouders van
CDA en Dorpspartij. Het is bewust een akkoord op hoofdlijnen. We kunnen niet exact
voorzien welke ontwikkelingen in de toekomst op Gemert-Bakel afkomen. Er moet
bovendien ruimte zijn voor de gemeenteraad om als hoogste bestuursorgaan in
debat besluiten te kunnen nemen en met initiatieven te komen.
Wij nodigen de collegapartijen, achterbannen en iedereen in Gemert-Bakel van harte
uit om aan dat debat gedurende de komende vier jaar deel te nemen. We zetten in
op een brede samenwerking in de raad en staan open voor goede argumenten
ongeacht van welke partij of welke persoon deze afkomstig zijn.
We staan voor een politiek op basis van feiten, argumenten en respect.
Gemert-Bakel, 3 mei 2018

CDA

Dorpspartij

lnge van Dijk

Wilmie Steeghs
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Bijlage:
Personele invulling en concept-taakverdeling burgemeester en wethouders

Burgemeester Michiel van Veen
Beleidsterreinen Algemene zaken
Taken

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Coördinatie van het beleid
Algemene en bestuurlijke zaken
Openbare orde
lntegraalveiligheidsbeleid
Coördinatie van handhaving
Personeel en organisatie
lnformatievoorziening
Evenementen en horecabeleid
Kermissen en markten
Gemeentearchief
Dienstverlening
Regionalesamenwerking

Daarnaast heeft de burgemeester een aantal eigen bevoegdheden. Zo is hij onder meer
verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en is hij hoofd van
de politie en brandweer.

Wethouder Anke van Extel -van Katwijk
Beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer
Taken

.
.
.
.
.
.
.

Locoburgemeester
Ruimtelijke ordening
Vitaal platteland
Bouwen en milieu
Monumenten
Openbaar beheer
Landschapsbeheer
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Wethouder lnge van Dijk
Beleidsterreinen Economie & Sport
Taken

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Economische zaken
Toerisme en recreatie
Mobiliteit
Dorpsraden
Burgerparticipatie
Speelgelegenheden
Communicatie
Afval
Sport
CentrumontwikkelingBakel

Wethouder Wilmie Steeghs
Beleidsterreinen Sociaal Domein
Taken

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jeugdzorg
WMO
Participatiewet
Schulddienstverlening
Armoedebeleid
lnburgering
Onderwijs
Volksgezondheid
Cultuur

Wethouder Miranda de Ruiter -van Hoof
Beleidsterreinen Financiën & Volkshuisvesting
Taken

.
.
.
.
.
.
.

Financiën
Bouwgrondexploitatie
Grondzaken en -aankopen
Vastgoed
Volkshuisvesting
Duurzaamheid
Kasteel

24

