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Raadsprogramma Noord-Beveland 2014-2018.
Inleiding.

Het raadsprogramma is een belangrijk instrument om inzicht te geven in de
bestuurlijke doelstellingen van de raad en geeft de burgers duidelijkheid over de
hoofdlijnen van het te voeren beleid.
In dit raadsprogramma heeft de raad zijn plannen en ambities vastgelegd. De
komende vier jaar wil de gemeenteraad vernieuwend, constructief en in
samenwerking met het college van B&W zorgen voor de uitvoering van dit
raadsprogramma in een harmonieuze setting.
In het raadsprogramma 2014-2018 geeft de raad aan binnen welke kaders het
college plannen moet voorbereiden en uitwerken. De gemeenteraad verwacht van
het college, daarbij ondersteund door de ambtelijke organisatie, voorstellen voor de
wijze waarop de plannen uitgevoerd gaan worden.
De rol van de gemeenteraad is met de invoering van de Wet dualisering
gemeentebestuur versterkt doordat de raad zich toelegt op het vaststellen van
hoofdlijnen van beleid en controle op de uitvloeiing van dit beleid. Het college van
B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. De raad stuurt en het
college bestuurt. Met dit raadsprogramma geeft de raad uitdrukking aan deze te
onderscheiden rollen.
Naast de kaderstellende en controlerende taken van de raad heeft de raad de taak
de inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen. Aan deze
volksvertegenwoordigende taak geeft de raad uitdrukking met dit raadsprogramma.
De in dit raadsprogramma beschreven beoogde activiteiten zijn grotendeels ontleend
aan de verkiezingsprogramma’s van de in de gemeenteraad vertegenwoordigende
politieke partijen.
Omwille van de bruikbaarheid en leesbaarheid is dit document ingericht volgens de
inmiddels vertrouwde indeling van de programmabegroting.

De gemeenteraad van Noord-Beveland.
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Programma 1. Bestuur
Het gemeentebestuur is er voor de burger en niet andersom. Daarom vindt de raad
het belangrijk dat het bestuur wordt gekenmerkt door transparantie, openheid en
betrokkenheid.
De dienstverlening aan de burger dient op peil te blijven en waar nodig te verbeteren.
Daarvoor is op de eerste plaats een doelmatige organisatie nodig. Kernwoorden zijn
hierbij: klantvriendelijk, toegankelijk, laagdrempelig, professionele medewerkers,
probleemoplossend, kwalitatieve goede producten en diensten en een goede
communicatie. Daarnaast vindt de gemeenteraad het belangrijk de mogelijkheid om
digitale diensten via de elektronische weg aan te bieden, maximaal te benutten.
De gemeenteraad streeft er naar om overbodige en onmogelijk te handhaven regels
te schrappen. De burgers en het bedrijfsleven dienen geen last te ondervinden van
regeldruk.
De bestuurlijke drukte, decentralisatie van taken, internationalisering, houdbare
overheidsfinanciën en actieve burgers vormen voor de Rijksoverheid het motief om
het binnenlands bestuur te moderniseren. Dit voornemen, dat door het Kabinet is
vastgelegd in de nota “Bestuur in Samenhang. De bestuurlijke organisatie van
Nederland”, is voor de vijftien Zeeuwse Overheden (ZO), provincie, waterschap en
dertien gemeenten, aanleiding geweest het initiatief te nemen om via een
gezamenlijk proces tot een visie op de bestuurlijke toekomst van Zeeland te komen.
Daar toe is de “Tafel van 15” in het leven geroepen. Via een projectmatige aanpak,
wordt langs drie sporen, te weten een bestuurlijk spoor, een innovatief experiment en
een organisatorisch spoor een veerkrachtig bestuur in Zeeland nagestreefd dat
toekomstbestendig en herkenbaar is en dat voldoende slagkracht heeft om de op de
overheden afkomende maatschappelijke opgaven aan te kunnen.
De gemeenteraad streeft het behoud van de eigen autonomie na. Uitgangspunt is
dat de gemeente zelfstandig blijft. De (kleine) omvang van het ambtelijk apparaat
leidt er onder andere toe dat samenwerking met andere gemeenten en instanties
voordelen oplevert en dat de eigen organisatie minder kwetsbaar wordt.
Samenwerking dient te worden gezocht waar dat nodig is om de kwaliteit van de
dienstverlening en/of de kwaliteit van het beleid te waarborgen of te verbeteren of
wanneer samenwerking doelmatig is. Mee-participeren in GR De Bevelanden op het
gebied van de bedrijfsvoeringdisciplines is een goede zaak.
De gemeenteraad streeft er naar dat iedere kern een goed functionerende dorpsraad
heeft. Dit vergroot de betrokkenheid van de burger bij het bestuur en de burgers
kunnen op deze manier meepraten bij de ontwikkeling van voorgenomen plannen.
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Activiteiten:
-

-

-

-

-

de huidige professionele bedrijfsvoering op peil houden, in blijven spelen op
ontwikkelingen en de organisatie bewust maken van verdergaande
digitalisering, minder regeldruk en actief inspelen op de komende
bezuinigingen;
kritisch kijken naar de efficiency van de gemeentelijke diensten en
medewerkers
behoud van zelfstandigheid van de gemeente en het versterken en uitbouwen
van de samenwerking met GR De Bevelanden conform de getekende
intentieverklaring;
kritisch kijken of gemeentelijke taken in eigen huis gedaan moeten worden of
dat deze werkzaamheden door private partijen gedaan kunnen worden,
waarbij in samenspraak met de raad de criteria worden bepaald en de
uiteindelijke besluitvorming;
in iedere kern dient er een goed functionerende dorpsraad te zijn, welke
betrokken worden bij de opstelling van nieuw beleid; bijvoorbeeld via
openbare avonden voor de inwoners ed.
actuele en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website; (ook te gebruiken door
smart-phones)
goede informatievoorziening vanuit het gemeentehuis richting de burger ten
aanzien van regelingen waarvan de burger gebruik kan maken;
op gemeentelijke locaties is WIFI aanwezig.
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Programma 2. Veiligheid
De regie voor het veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente. De zeggenschap over de
vorm en inzet van de politie is een zaak van de korpsleiding, het korpsbeheer en het
driehoeksoverleg en kan slechts gedeeltelijk door de gemeente worden beïnvloed.
Daarnaast is veiligheid, als onderdeel van de leefbaarheid van de kernen een
belangrijk aandachtspunt. Naast de persoonlijke veiligheid, richt de raad zich ook op
de sociale veiligheid. Veiligheid moet te voelen zijn en veiligheid moet te zien zijn.
Ten behoeve van brandweerzorg en rampenbestrijding dient de gemeente door
samenwerking op regionaal niveau over een efficiënte en effectieve
rampenbestrijdingsorganisatie te beschikken, waarbij de lokale brandweerposten
voor de lokale brandweerzorg garant staan. Wettelijke gestelde tijden waarbinnen
hulp moet worden verleend, dienen zo goed mogelijk te worden nageleefd door de
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
Handhaving van vastgestelde regels moet worden nageleefd.

Activiteiten:
-

-

activiteiten opstarten met als doel dat de wijkagent en de BOA (buitengewoon
opsporingsambtenaar) bij de burgers meer in beeld komt;
24-uurs bereikbaarheid van politie en brandweer in stand houden;
het integraal veiligheidsplan actualiseren en daarna inbrengen in de driehoek;
de leefbaarheid en de veiligheid in alle kernen optimaliseren;
meer aandacht voor huiselijk geweld;
een gecoördineerde aanpak tussen politie, gemeente, dorpsraden, scholen en
Centrum voor Jeugd & Gezin, maatschappelijke werk en het jongerenwerk,
ten behoeve van ondersteuning van jongeren op weg naar de volwassenheid;
aandacht voor een goede ambulancezorg met name in de zomermaanden;
stevige aanpak van (jeugd)criminaliteit en vandalisme, onbeschoft en asociaal
gedrag ;
inzet BOA continueren;
de Wet BIBOB actief toepassen.
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Programma 3. Verkeer, vervoer en openbare werken.
De verkeersstromen op Noord-Beveland nemen toe. Dit is onder andere een gevolg
van de groei van het autoverkeer en de steeds toenemende mobiliteit van mensen.
Bij de planning van ruimtelijke ingrepen dient nadrukkelijk aandacht te worden
besteed aan de bereikbaarheid en de inrichting van het wegennet met dien
verstande dat de doorstroming van het verkeer optimaal is.
Zwaar verkeer moet geweerd worden uit de bebouwde kommen. Dit niet alleen
vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid maar ook vanwege de beschadigingen aan
het wegdek en trottoirs.

Activiteiten:

-

-

-

het bevorderen van de aanleg van veilige fietsverbindingen onder andere
tussen de kernen Geersdijk - Kortgene en Kortgene - Colijnsplaat door middel
van vrijliggende fietspaden;
onderzoek naar mogelijkheid van vrijliggend fietspad Schotsman-Kamperland;
er dient extra aandacht te zijn voor de veiligheid en het verkeer rondom de
basisscholen; m.a.w. veilige schoolzones, zoals veilige in- en uitstapplaatsen
voor kinderen.
in elke kern een fietsenstalling bij de bushaltes;
voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en daardoor het stimuleren
van elektrisch fietsen;
alle kernen dienen per openbaar vervoer bereikbaar te zijn; (inclusief
buurtbus)
sociaal-maatschappelijk vervoer gedurende de gehele dag is gewenst;
voorzieningen treffen ten behoeve van een goede toegankelijkheid voor
mensen met een beperking;
vrachtverkeer buiten de bebouwde kommen parkeren;
gemeentelijk rioleringsplan op peil houden en verder uitvoeren;
de openbare ruimte blijvend aandacht geven en oog hebben voor een brede
en veilige toegankelijkheid, ook voor minder validen;
de openbare ruimte goed onderhouden, zo mogelijk in samenwerking met de
burgers, zodat verrommeling voorkomen kan worden;
waar mogelijk ondergrondse afval inzamelplaatsen realiseren;
straten, wegen en pleinen moeten in goede onderhoudsstaat zijn.
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Programma 4. Economie.
Werk draagt in belangrijke mate bij aan materieel en immaterieel welzijn van
mensen. Mensen met werk, voldoende inkomen en erkenning dragen op hun beurt
weer bij aan de gezonde samenleving en een sterke economie.
De raad wil dat de gemeente in de komende raadsperiode een voortrekkersrol vervult
om de economie binnen de gemeente te versterken. De gemeente moet goede
randvoorwaarden scheppen waardoor ondernemers aan de slag kunnen (blijven).
Snel en adequaat handelen is hierbij het motto.

Activiteiten:
-

-

-

een gezond ondernemersklimaat en vestigingklimaat scheppen en hierop proactief beleid ontwikkelen;
plaatselijke ondernemers kansen geven bij offertes en aanbestedingen;
het huidige winkelbestand op peil houden en waar mogelijk helpen te
verbeteren;
structureel overleg tussen gemeente en ondernemers/ondernemersvereniging
continueren;
nieuwe economische dragers stimuleren;
activeren van nieuwe kleinschalige initiatieven;
zorg dragen voor voldoende bedrijventerreinen;
het toerisme, dat gepaard gaat met ondernemersactiviteiten en dus
werkgelegenheid, stimuleren op het gebied van kwaliteitsverbetering;
de agrarische sector ruimte bieden om nieuwe bedrijfsontwikkelingen te
realiseren. Hieronder behoren ook de bedrijfsontwikkelingen ten aanzien van
nevenactiviteiten, die een verbreding van de bedrijfsvoering betekenen, zoals
kamperen bij de boer, zorgboerderijen en aqua-cultuur etc.;
vergroting van de bouwblokken in de landbouw mogelijk maken;
duidelijkheid geven ten aanzien van de vismijn te Colijnsplaat;
kwalitatieve verbetering en een betere ontsluiting van het havengebied
Colijnsplaat;
het versterken van het toeristisch imago door het verder ontwikkelen van
voorzieningen die zowel voor de toerist en inwoner aantrekkelijke en
bereikbaar zijn, zoals de veiligheid van ligplaatsen voor de pleziervaart,
veiligheid op de stranden etc.
integraliteit van beleid nastreven.
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Programma 5. Onderwijs.
De beleidsvrijheid van de gemeente ten aanzien van het onderwijs is beperkt.
Goede accommodatie van het onderwijs is van groot belang.

Activiteiten:
-

-

de vastgestelde onderwijsvisie uitwerken, met dien verstande dat de kwaliteit
van het onderwijs de komende jaren voor onze leerlingen wordt
gegarandeerd;
nieuwe onderwijsinitiatieven moeten op hun merites beoordeeld worden;
passende opvang van 0 tot 12 jarigen in de nabije woon- en schoolomgeving;
zorg dragen voor kwalitatieve en multifunctionele onderhuisvesting, waarbij
binnenklimaat, veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben;
zwemonderwijs stimuleren;
laaggeletterdheid aanpakken op lokaal niveau;
aanpak van voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim
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Programma 6. Cultuur, recreatie en sport.
Het culturele aanbod, het verenigingsleven in de volle breedte en het
vrijwilligersbeleid worden door de gemeenteraad gekoesterd.

Activiteiten:
- Cultuurhistorische waarden (archeologie en monumenten) meer concreet in
de samenleving bekend maken;
- Cultuurnota verrijken met nieuwe samenwerkingsvormen tussen verschillende
cultuursoorten en het onderwijs in Noord-Beveland;
- Het ondersteunen van initiatieven op het gebied van kunst en cultuur vanuit de
samenleving;
- Het behoud van de sportaccommodaties;
- Het sportaanbod toegankelijk laten zijn voor ouderen en gehandicapten;
- Het behoud van het Wissebad te Wissenkerke;
- Het toerisme en de recreatie stimuleren op het gebied van
kwaliteitsverbetering;
- Het procedureel ondersteunen en stimuleren van een slechtweervoorziening
en kleinschalige dagrecreatievoorzieningen;
- Initiatieven ondersteunen voor schone en veiligere stranden; ( met als
voorbeeld het Banjaard-strand);
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Programma 7. Sociale voorzieningen, maatschappelijke
dienstverlening en zorg.

Daar waar de raad steeds pleit voor het instandhouden van het huidige
voorzieningenniveau geldt dat zeker voor de onderdelen die in dit programma zijn
opgenomen.

Activiteiten:
-

-

goede voorlichting geven aan de inwoners over hun rechten en plichten ten
aanzien van de vele regelingen waar ze gebruik van kunnen maken;
het huidige minimabeleid in stand houden en activiteiten ontwikkelen om de
burgers met een minimuminkomen te begeleiden t.a.v. de regelingen; meer
maatwerk mogelijk maken;
bijstandsuitkeringgerechtigden stimuleren zinvolle en nuttige taken te laten
verrichten, wat niet ten koste gaat van reguliere banen;
fraude met betrekken tot sociale uitkeringen etc. stevig aanpakken;
dienstverlening bereikbaar via het zorgloket in het gemeentehuis;
een actief ouderenbeleid opzetten;
via het Centrum voor Jeugd & Gezin een betere en efficiënter jeugdzorg
aanbieden;
goede jeugdvoorzieningen regelen c.q. instandhouden met oog voor de
leeftijdscategorieën 12 tot 16 en 16+;
goede voorlichting geven aan jongeren over voorkoming van verslaving;
aandacht voor mantelzorg en vrijwilligers en zo mogelijk ondersteunen vanuit
de gemeente;
buurtzorg op Noord-Beveland realiseren.;
ontwikkelingen van sociale wijkteams nauwkeurig volgen.
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Programma 8. Milieu
Het gemeentelijk milieubeleid dient integraal aangepakt te worden. Met als doel een
zo groot mogelijke veiligheid en het voorkomen van risico’s.

Activiteiten:
-

evaluatie van het beleid van duurzaam (ver)bouwen;
het gebruik van duurzame energie;
stimuleringsregeling isolatie oudere woningen continueren;
duurzame renovaties zo mogelijk subsidiëren;
leegstand en verpaupering tegengaan;
klimaatbeleid actualiseren.
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Programma 9. Bouwen en ruimte
De gemeenteraad streeft naar voldoende betaalbare woonruimte in elke kern. Zowel
voor kopers als voor huurders.
Enkele kernwoorden zijn daarbij: duurzaamheid, aanpasbaarheid en
levensloopbestendige woningen.

Activiteiten:
-

bijzonder aandacht geven voor woningbouw ten behoeve van starters,
betaalbare huurwoningen, sociale doelgroepen en zorgwoningen in elke kern
bouwen in alle kernen mogelijk maken en houden;
in overleg met woningcorporaties de sloop van huurwoningen kritisch bezien;
in welstandsbeleid onnodige beperkingen voor burgers en bedrijven
voorkomen.
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Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Burgers worden in toenemende mate geconfronteerd met stijgende lokale lasten die
onder meer het gevolg zijn van het in toenemende mate overhevelen van rijks- en
provincie taken naar gemeenten waarbij veelal op de beschikbare budgetten wordt
bezuinigd. Te denken valt aan de decentralisaties in het Sociaal Domein, te weten de
invoering van de Participatiewet, WMO 2015 en de Jeugdwet. Nog nooit heeft een
dergelijke omvangrijke verandering plaatsgevonden bij de overheid.
De lasten hiervan kunnen niet ongebreideld worden afgewenteld op de inwoners van
Noord-Beveland. Dit noodzaakt tot een doeltreffende en doelmatige uitvoering van
gemeentelijke taken. Bovendien dient de besteding van de middelen rechtmatig te
zijn, dat wil zeggen dat het geld wordt uitgegeven voor het doel waarvoor deze
middelen zijn begroot. Het bovenstaande kan alleen maar worden uitgevoerd als de
begroting transparant is. De gemeenteraad en de inwoners van Noord-Beveland
moeten kunnen zien waaraan het geld wordt besteed en wat de effecten daarvan
zijn.

Activiteiten:
-

structureel een sluitende begroting;
voorzichtig omgaan met het verhogen van de gemeentelijke belastingen;
uitgaven sober en doelmatig.
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Bijlage 1.
Grote projecten:

-

Winkelverbeterplan Noord-Beveland
Rondom Colijnsplaat;
Bokkegat;
Stadspolder Kortgene;
Veerse Gatdam;
Havengebied Kamperland;
Rondom Kamperland.
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Bijlage 2.

Addendum:
Dit raadspuntenprogramma 2014-2018 wordt door de politieke partijen BEN, VVD,
CDA, NBB, SGP en PvdA onderschreven en vastgesteld.

Met betrekking tot een aantal onderwerpen wordt dit niet onderschreven en
vastgesteld, te weten:

Voor wat betreft BEN:
-

Geen verhoging/stijging van de OZB:
Winkelverbeterplan Noord-Beveland;
Stadspolder Kortgene;
Bokkegat.

Voor wat betreft NBB:
-

Stadspolder Kortgene.

Wissenkerke, 26 juni 2014.
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