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Vernieuwd en vertrouwd

2018

2019

Burgerparticipatie
Participatie vindt plaats binnen heldere kaders die
de gemeenteraad vaststelt. Bij nieuwe ontwikkelingen
maken we vooraf duidelijk wat de kaders zijn.
• Er wordt een aantal ruimtelijke projecten
aangewezen, waarbij burgers zeer actief zullen
worden betrokken.
• Er komt aandacht in collegevoorstellen / projectplannen voor burgerparticipatie.
• Burgerinitiatieven stimuleren en indien nodig
faciliteren en ondersteunen.
Gemeentelijke herindeling
Er wordt een inventarisatie gemaakt van de voorzieningen/regelingen in de delen van de gemeente
Haaren die kiezen voor aansluiting bij Vught.
Aan de hand van deze lijst worden er bilatarale
afspraken gemaakt met de gemeente Haaren.
Voorbereiden prestatieafspraken woonwijze 2019.
Inventarisatie in het kader van de “0 op de meter
organisatie” (laten) maken om concreet plannen
te kunnen maken voor de gemeentelijke panden
(doel, resultaat, wanneer en wat mag het kosten)
Veiligheid pilot cameraschild: onderzoeken van
de mogelijkheden om het bestaande cameratoezicht
bij toegangswegen in te zetten tegen criminaliteit.
Na het zomerreces wordt een bijeenkomst met de
politie en gemeenteraad georganiseerd, om uitleg
te geven, welke resultaten zijn geboekt en op welke
wijze het systeem, met inachtneming van de privacy,
breder kan worden ingezet. Na de bijeenkomst
wordt een discussienotitie opgesteld ter bespreking
in de gemeenteraad.
Gesprek Maurick college: in overleg treden over
de inrichting en omgeving van de school. Tevens de
mogelijkheden verkennen om technisch onderwijs
in Vught te bieden.
Rijksinfrastructuur
• De Vughtse regeling wordt eind 2018 geëvalueerd.
• N65: gelet op de toekomstige herindeling en het
belang van dit project voor Vught en Helvoirt
zetten we in op actieve samenwerking met de
gemeente Haaren. Het heeft de voorkeur om ook
voor de kruising bij Helvoirt een ongelijkvloerse
oplossing te vinden.
Centrum Plan Oost: Er wordt een onderzoek
gestart naar het optimaliseren van de verkeersveiligheid van de bevoorradingsroutes in de nieuwe
situatie. Uitgangspunt daarbij is de bevoorrading
via het opgenomen bevoorradingshofje.

Voorburg
Op korte termijn gaan we in gesprek met Reinier van
Arkel om de mogelijkheden met betrekking tot het
ombouwen van bestaand vastgoed te onderzoeken.
Dan wordt eveneens ingegaan op de lange termijn
ambitie. Hiertoe dient dan een gezamenlijke visie op
het gebied te worden ontwikkeld, maar een en ander
is afhankelijk van de inhoud van de gesprekken.
Zwaluw V.F.C. heeft tot 1 januari 2019 voor een
realistisch eigen plan voor het ontwikkelen van de
sportaccommodatie.
Afsluiten van het langslepende conflict met
Theater De Speeldoos over de financiën en
de subsidieverantwoording. Alternatieven zoeken
voor betaalbare cultuurvormen.
Optimale bezetting van jeugd- en jongerencentrum Elzenburg. Komende twee jaar springt
de gemeente bij om het financiële tekort te dekken.
Doel is een financieel gezonde exploitatie.
Zorg en ondersteuning (Wmo)
• Uitbreiding dementienetwerk.
• Opening van een Vughtse variant van het
Alzheimer café.
• In het kader van het VN verdrag inzake de
rechten van mensen met een beperking wordt
een quick scan uitgevoerd. Op basis daarvan zal
in 2019 een plan van aanpak worden opgesteld
om de gewenste sociale, digitale en fysieke
toegankelijkheid tot stand te brengen.
Armoede en schulden:
• We vergoeden zwemlessen voor minima voor
diploma A en B.
• We zetten langdurig budgetbeheer in. De ondersteuning door schuldhulpcoaches zetten we voort.
• De gemeente maakt afspraken met een aantal
bewindvoerders over de kwaliteit van de dienstverlening en het toelichten van trajecten en keuzes
aan cliënten. Inwoners worden gestimuleerd om
te kiezen uit een van deze bewindvoerders.
Jeugdzorg:
Vught neemt het initiatief in de bijstelling van
het macrobudget.
Statushouders:
Achterstand in het huisvesten van statushouders
inlopen en zo snel mogelijk onder het toezicht van
de provincie uit.
Financiën:
Het opstellen van een sluitende begroting blijft het
uitgangspunt.
Onderzoek naar mogelijkheden subsidies
(wat kosten het, wat levert het op en wat moeten
we hiervoor doen).

2020

Wonen
• Het maken van prestatieafspraken met Woonwijze
• Herijking Woonvisie op basis van de in het
bestuursakkoord opgenomen kaders en de
afspraken die we maken met de regio.
• Bij nieuwbouw van koop- en huurwoningen gaan
we uit van een verdeling 40% -40% -20% (betaalbaar, middelduur, duur). Wat is de huidige situatie
per 2019, we doen een 0-meting (“waar praten
we over). Na 0-meting plan van aanpak maken met
de volgende kaders: we tornen niet aan lopende
projecten, het geldt dus voor nieuwe projecten
(locaties benoemen), het betreft niet alleen gemeente gronden en dan wordt e.e.a. gepland in tijd.

• Pilot beheer openbaar groen overdragen aan de
bewoners.
• Het netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s
en fietsen, vooral bij winkelcentra en recreatieve
voorzieningen, wordt uitgebreid.
• Organiseren van zwerfafvaldag.
• Bij de aanbestedingen wordt duurzaamheid
standaard een selectiecriterium.

Projectenlijst
Zie bijlage: 31 projecten over de volle breedte
van gebiedsontwikkeling, RO,VV en vastgoed en
grondzaken.

Battle Axe, afhankelijk van onderzoek en
besluitvorming raad aan de slag met renovatie.

Veiligheid
Heroriëntatie op de inzet van de BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)
• De BOA’s gaan meer sturen op hufterig gedrag in
woonwijken en rondom scholen. Over de inzet
van de BOA en de resultaten zal met regelmaat
worden gecommuniceerd.
Vergroten van het veiligheidsgevoel in Vught door
vergaande samenwerking in verschillende diensten
• De bestaande samenwerking op lokaal niveau
wordt nóg meer toegespitst op de lokale situatie, waardoor sneller en efficiënter kan worden
omgegaan met de beperkte capaciteit. Dit doen
we onder andere door de mogelijkheden van
bestaande initiatieven, zoals de Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit en het project ‘Buitenom’ beter te
benutten en we ontplooien nieuwe initiatieven,
zoals de oprichting van een Lokaal Interventieteam.
• We starten nieuwe initiatieven zoveel mogelijk
met omliggende gemeenten, die in hetzelfde
politiebasisteam zijn gelegen. Hiervoor is door
de raden extra budget ter beschikking gesteld.
Groen, energie en klimaat
• Het maken van beleid; klaar voor 2020 klimaatadaptatie
• Voorbereidingswerkzaamheden om te komen
tot maken een, wettelijk verplicht, energiebestemmingsplan
• Bij herinrichtingen van de openbare ruimte rekening houden met waterinfiltratie en biodiversiteit.
• Versteende gebieden worden groener ingericht,
bijvoorbeeld met waterdoorlatende bestrating.

Afhankelijk van de uitkomst van de gevoerde
gesprekken met het Maurick college het maken
van een plan van aanpak van de inrichting van de
omgeving inclusief de (verkeers)problematiek rondom
het Maurick college en de Martinihal te beslechten.

Oplevering en opening van Beweegzaal
Springplank.
Sport
• Indien er geen perspectief is op een realistisch
accommodatieplan van Zwaluw V.F.C., wordt
gestart met de asbest-sanering en renovatie van
de gemeentelijke kleedkamers.
• Renoveren kleedkamers Real Lunet.
• Realisatie van een nieuw ‘Cruyff Court’ of ander
beweegplein.
Herijking Cultuurnota
Oppakken gevolgen situatie Speeldoos.
Uitwerking opdracht huurharmonisatie van alle
binnensport accommodaties, inclusief Helvoirt
klaar voor september 2019. De kaders voor deze
huurharmonisatie zijn gereed.
Cultuurhistorie, erfgoed en toerisme
• De huidige inzet en activiteiten worden gecontinueerd. Samenwerking zoeken met het Vughtse
Erfgoed netwerk om tot betere resultaten te
komen en meer focus te krijgen. Inzetten op de
“kroonjuwelen”; lijn brengen in alle activiteiten.
• Er wordt een VVV-adviespunt geopend in DePetrus.
De bedrijfscontactfunctionaris werkt voor de
Gemeente Vught.
Het proces van het verstrekken van vergunningen
wordt vereenvoudigd; waar mogelijk verlenen
vergunningen binnen 1 dag.

Zorg en ondersteuning:
• Wijkpunten verder uitrollen.
• Plannen en uitvoering gericht op goede ondersteuning (jonge) mantelzorgers en respijtzorg
goed ondersteunen.
• In De Petrus wordt een Taalhuis ontwikkeld om
laaggeletterde inwoners te helpen.
• Uitvoeren plan van aanpak mbt het VN verdrag
inzake rechten van mensen met een beperking
om de gewenste sociale, digitale en fysieke
toegankelijkheid tot stand te brengen.
• Naast beweegtuinen komt er een ‘beweeglint’ in
openbare ruimte dat mensen uitnodigt om meer
te bewegen in de buitenlucht.
Participatie en arbeidsmarkt
• Besluit over de toekomstperspectief van de WSD.
• Extra aandacht voor re-integratietrajecten voor
oudere werknemers.
• Afspraken maken met werkgevers en onderwijsinstellingen over mogelijkheden voor zij-instromers
en omscholing in en t.b.v. de zorg.
• Starten van een pilot voor een ‘Ambachtshuis’
voor jongeren die het onderwijs verlaten zonder
startkwalificatie.
Armoede en schulden:
• Inwoners met een laag inkomen faciliteren met
een ruimhartig minimabeleid. Dit geldt ook
voor kleine zelfstandigen en eenmanszaken.
Huidige ‘meedoen regeling’ voortzetten.
• Onderzoek doen naar de invoering van een
Vughtse Pas voor minima.
• Starten pilot met een financieel paspoort
Jeugdzorg:
• Scherpere afspraken maken over de onderlinge
solidariteit en budgetten voor de regionale
samenwerking.
• Het effect van de al ingevoerde transformatiemaatregelen moet zich de komende jaren bewijzen;
bijvoorbeeld in de samenwerking met de huisartsen
en praktijkondersteuners meetbaar maken.
Statushouders:
Uitvoering geven aan het plan om statushouders
sneller te laten integreren door gecombineerde
trajecten met werk en taal.
Bevriezing OZB; geen lastenverhoging, ook niet
ter compensatie van de inflatie.

CPO is gereed.
Er is minimaal in een woningbouwproject sprake
van een gesloten overeenkomst, dan wel zijn er
formeel vastgelegde afspraken, met betrekking tot
duurzame betaalbaarheid van de woningen.
Pilots burgerparticipatie worden geëvalueerd.
Gemeentelijke herindeling: volgens planning
verkiezingen, want herindeling Haaren per 1 januari
2021. Tevens voorbereiding invlechting Helvoirt en
eventuele andere delen Haaren die na de gemeentelijke herindeling tot de gemeente Vught behoren.
Woningbouw
We onderzoeken de mogelijkheden tot realisatie
woningbouwplan locatie Vijverbosweg/ Hoevensestraat
met als doel duurzaam betaalbare koopwoningen.
Projectenlijst;
Zie bijlage: 31 projecten over de volle breedte
van gebiedsontwikkeling, RO,VV en vastgoed en
grondzaken.
Groen, energie en klimaat:
• Alle energie de we gebruiken in gemeentelijke
kantoren, sporthallen en andere gebouwen
wekken we waar mogelijk zelf op.
• Onze gebouwen zijn energiezuiniger gemaakt.
• Afronding energiebestemmingplan Gemeente
Vught.
Onderwijs:
De oplossing voor de inrichting van de omgeving
rondom het Maurick college en de Martinihal wordt
uitgevoerd (“de schop gaat in de grond”).
Accommodaties:
Er worden prestatieafspraken gemaakt met Elzenburg
voor een gezonde financiële toekomst.
Cultuurhistorie, erfgoed en toerisme:
De monumenten commissie herijkt en actualiseert
de huidige monumentenlijst.
Bevriezing OZB, mits de financiële situatie
van de gemeente dit toelaat. Anders alleen inflatiecorrectie, met uitzondering van de situatie dat
een noodzakelijke investering nodig is voor de
verdiepte ligging van de N65 of het spoor.

