Raadsakkoord 2018-2022
“HART VOOR DE LEEFOMGEVING”
Dit raadsakkoord kwam tot stand in onderling overleg met de politieke partijen van de gemeente AlphenChaam. Het is een akkoord op hoofdlijnen waarmee we de speerpunten van het gemeentelijk beleid voor
de komende vier jaar in beeld brengen. Het biedt veel ruimte aan alle partijen. De raad verzoekt het
college het raadsakkoord te vertalen naar een programma met concrete planningen en financiële
paragrafen. De partijen die vertegenwoordigd zijn in het college van Burgemeester en Wethouders
bewaken de gelijkwaardigheid van informatievoorziening aan fracties die niet in het college
vertegenwoordigd zijn.
Dit raadsakkoord volgt de indeling van de hoofdstukken uit onze programmabegroting.

Visie
Alphen-Chaam is een groene en duurzame gemeente, waar inwoners wonen met hart voor de eigen
leefomgeving. Voor ons staat de inwoner centraal. Dienstverlening naar, en communicatie met, onze
inwoners staat bij ons hoog in het vaandel. Als gemeente zijn wij de verbinder tussen inwoners,
verenigingen, organisaties en bedrijven. Wij sluiten actief aan bij de plannen van onze inwoners en denken
mee in mogelijkheden binnen de wettelijke kaders. “Iedereen doet mee!” Inwoners die buiten boord
dreigen te vallen ondersteunen we actief. We zullen, als enige Cittaslowgemeente in Noord-Brabant, het
gedachtegoed van Cittaslow met kracht en overtuiging blijven uitdragen. De daarvoor beschikbare en
noodzakelijke ambtelijke capaciteit zal structureel worden geborgd.
Wij stimuleren ondernemerschap, waarbij we de balans tussen wonen, landbouw, recreatie, MKB en
natuur waarborgen. Alphen-Chaam bestaat uit meerdere kernen en een omvangrijk buitengebied, ieder
met hun eigen kenmerken. Dat vraagt om maatwerk, waarbij verscheidenheid er mag zijn.
Sommige onderwerpen pakken we netwerkend aan met andere gemeenten en sectoren.

1

0 Bestuur en ondersteuning
Doorontwikkeling van de gemeenteraad/ burger- en overheidsparticipatie – ‘Beginspraak’:
Wij waarderen het in 2017 ingezette project ‘Doorontwikkeling gemeenteraad’ en zetten dat door. Daarbij
experimenteren we met bijvoorbeeld beraadtafels, maar ook met de inzet van digitale middelen. Binnen
het college maken we één bestuurder verantwoordelijk voor de portefeuille “Bestuurlijke Vernieuwing”. De
betrokkenheid van de inwoners waarborgen wij door het organiseren van burgeravonden. Ook
onderzoeken we hoe we burgerleden intensiever kunnen betrekken bij het raadswerk. Dit doen we door
raadsleden via raadsbezoeken in contact te brengen met inwoners, organisaties en verenigingen. Daarnaast
zijn er gemeenten met de nodige ervaring op het vlak van burger- en overheidsparticipatie. We vragen hen
om de opgedane kennis en ervaringen met ons te delen.
Raad en college gaan zich nog meer profileren.
Er komt een college van burgemeester en wethouders, bestaande uit de burgemeester en 3 wethouders.
De wethouders hebben een aanstelling van 0,9 fte.

ABG-organisatie
De ABG-organisatie is nog jong en niet helemaal in balans. Wij steunen en stimuleren de verdere
professionalisering en het benutten van nieuwe kansen om de kwaliteit van de dienstverlening te
verhogen. De medewerkers zijn actief in onze kernen door het afleggen van huisbezoeken, het voeren van
‘keukentafelgesprekken’ en het verlenen van diensten bij inwoners aan huis of dicht bij huis. De
klantgerichte benadering van de organisatie verbetert. De organisatie gaat terug naar een laagdrempelige
toegankelijkheid. We sturen aan op centrale huisvesting voor de functies in de backoffice. We leveren onze
diensten en producten in de drie kernen. De bestuurszetel is in ieder geval in de eigen gemeente gevestigd.
In deze raadsperiode staat de bestuurlijke zelfstandigheid van Alphen-Chaam voor ons niet ter discussie. In
de komende periode werken we aan een wijze waarop de drie gemeenteraden grip blijven houden op
ontwikkelingen binnen de ABG-organisatie door middel van een platform.

Communicatie met de inwoners
Ook in de communicatie willen we een kwalitatieve doorontwikkeling. Communicatie is van groot belang in
alle beleidsvelden, waarbij we het Sociaal Domein specifiek benoemen. We volgen en implementeren
moderne digitale ontwikkelingen, met oog voor de doelgroepen. Communicatie is ook in gesprek gaan met
onze inwoners en we leggen de door ons gemaakte keuzes uit in heldere taal.

2

1 Veiligheid
Ondermijnende criminaliteit
De in 2016 ingezette bestrijding van ondermijnende criminaliteit zetten we onverminderd voort. We zetten
onder andere BOA’s in die VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) monitoren en die voeling houden
met het buitengebied. Tevens werken wij aan de bewustwording van inwoners waarmee we
meldingsbereidheid vergroten. Ook medewerkers zijn alert op ongewone handelingen of activiteiten in het
buitengebied. Denk hierbij aan druggerelateerde activiteiten en het dumpen van drugsafval. We houden de
inwoners in de eigen woonomgeving alert in verband met de bestrijding van criminaliteit.

Verkeersveiligheid
Onze BOA’s hebben meer uren beschikbaar. Samen met de politie zetten wij deze uren in voor bestrijding
van overlast en voor het handhavend optreden tegen verkeersovertreders in alle kernen. Specifieke
aandacht gaat uit naar snelheids- en parkeerovertredingen.

2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Veilige en goed onderhouden wegen
De veiligheid en het onderhoud van wegen in alle drie onze kernen én in het buitengebied, is een constant
punt van aandacht voor zowel het college als de gemeenteraad. En zeker ook in de komende raadsperiode.
Inwoners mogen van ons verwachten dat wij hen betrekken en meenemen in een constante stroom van
informatie en oplossingen. Concrete aandachtspunten:
- De problematiek van de doorgaande provinciale weg N639 door Chaam.
- Wij treffen maatregelen tegen het zware (sluip)verkeer door Galder.
- De doorgaande weg door Alphen is nog steeds een bron van ergernis voor vele inwoners. Ook hier
treffen wij de nodige maatregelen.
- Het college maakt vaart in het proces met de provincie dat ertoe leidt dat agrarisch verkeer toegestaan
is op de rondweg van Alphen.
- Het college neemt de nodige maatregelen bij de Mattheusschool in Galder in verband met de
verkeersveiligheid.
Voor bovenstaande punten verwachten wij van het college een concreet stappenplan. We slaan de
komende jaren spijkers met koppen.
Recreatie en toerisme
Van een recreatieve en toeristische gemeente mag verwacht worden dat wegen in het buitengebied in
goede staat van onderhoud zijn. Wij zetten daarop in en dat betekent dat we met respect voor de natuur
forse investeringen gaan plegen. We halen verhaal bij de provincie als deze, door het leggen van
omleidingsroutes over wegen in het buitengebied, schade veroorzaakt. Fiets- en voetpaden onderhouden
we goed, ook in verband met de veiligheid, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied waar we
samenwerken met Staatsbosbeheer en initiatieven als ‘Bels Lijntje’. Het college besteedt extra aandacht
aan de veiligheid van de fietspaden binnen de bebouwde kom van Chaam langs de provinciale weg.
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3 Economie
We creëren een gezond ondernemersklimaat en stellen ons faciliterend op, als een ‘meedenkende
overheid’. Wij betrekken de ondernemers tijdig bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en stimuleren
innovatiekracht.
Een ‘Ambtelijke mogelijkmaker’ - en dat is méér dan de huidige bedrijfscontactfunctionaris - richt zich
specifiek op de ondernemers. Deze medewerker handelt proactief, is goed benaderbaar, faciliteert en
stimuleert en staat vanzelfsprekend dicht bij de ondernemers. Ondernemers zijn immers belangrijke
dragers van de economie; zij zorgen voor werkgelegenheid in, en leefbaarheid van, onze gemeente.

4 Onderwijs
We gaan voortvarend aan de slag met de plannen voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in Chaam. We
brengen de financiële en procedurele gevolgen in beeld. Van belang is dat we genoeg ruimte creëren voor
de kinderen en dat we zorgen voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling bij de nieuwe school.
Het college werkt door aan de realisatie van de uitbreiding van de Mattheusschool/De Leeuwerik Galder.
We zorgen voor goed onderhoud aan de Willibrordusschool te Alphen.

5 Sport, Cultuur en recreatie
We maken een integrale visie op de sportaccommodaties in de gemeente. Uitvoering van plannen rond
sportpark Alpheim is in deze raadsperiode aan de orde.
Het college maakt een concreet uitvoeringsplan, in samenspraak met de belanghebbenden en externen.
Wij ontwikkelen samen met onze inwoners een cultuurprogramma.

6 Sociaal Domein
Wij bieden service aan de inwoners in alle kernen. We creëren daarnaast één meldpunt bij de gemeente
voor alle zorgvragen en we zorgen voor een integrale multidisciplinaire aanpak.
We benaderen de inwoners actief om zorgvragen in beeld te krijgen en we signaleren tijdig problemen op
het gebied van eenzaamheid, financiën en zorg. Op de korte termijn onderzoeken we hoe we deze aanpak
het beste kunnen organiseren.
De zorg voor de jeugd staat voor ons centraal. Preventie ter voorkoming van problemen staat hierbij
voorop. Op dit gebied is financiële solidariteit binnen de regio ons uitgangspunt.
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7 Volksgezondheid en milieu
Afval
De wijze van afvalinzameling in onze gemeente is een lopend dossier met een historie. Het college houdt de
opties nog eens goed tegen het licht. De resultaten van het experiment van de beraadtafel nemen ze hierin
mee. Het betrekken vanen het communiceren met de inwoners is hierbij van groot belang.
We hebben de doelstelling om minder restafval te produceren. Uitgangspunt is dat dit niet
kostenverhogend is. De wijze waarop we dit realiseren, is onderwerp van gesprek dat we specifiek met de
inwoners voeren. Onze nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar de optie waarbij we de kliko’s aanpassen en
waarbij we niet overgaan tot het plaatsen ondergrondse containers.
Daarnaast zou een nieuwe betaalbare regeling, waarin ruimte is voor het huis-aan-huis ophalen van grofvuil
en klein chemisch afval (terugkeer chemokar), een oplossing kunnen zijn voor (een deel van) de gemeente.
We stimuleren de circulaire economie tot een afvalloze samenleving.

Klimaat, energie en Circulaire economie (voorheen duurzaamheid)
We staan voor een uitdaging die tweeledig is: enerzijds merken we de gevolgen van de klimaatverandering
en anderzijds moeten we overgaan op het gebruik van fossiele naar duurzame brandstoffen. We willen in
2050 regionaal energieneutraal zijn en klimaatbestendig. We ontwikkelen nieuwbouwwijken duurzaam en
klimaatbestendig. We leggen geen gasleiding aan. We onderzoeken de kansen voor grootschalige
duurzame energie. We werken samen met inwoners, ondernemers en woningcorporaties aan het
verduurzamen en klimaatbestendig maken van hun huis en omgeving.
Wat gaan we de komende periode doen:
Energietransitie
1. We ontwikkelen nieuwe wijken duurzaam en gasloos.
2. We onderzoeken grootschalige duurzame energie op ons grondgebied
3. We werken samen met inwoners, ondernemers en woningcorporaties aan het verduurzamen van
bestaande woningen en bedrijven.
Klimaatadaptatie
4. We laten de gevolgen van de klimaatverandering zien.
5. Waar mogelijk passen we de openbare ruimte aan en stimuleren bewoners om hun woning
klimaatbestendig te maken.
Circulaire economie
6. Het rapport van HAS Kennis Transfer krijgt een vervolg.
7. We stimuleren iedereen om beton, plastic en dieselolie te vervangen door biobased materialen.
Luchtkwaliteit
Wij streven naar een betere luchtkwaliteit in onze gemeente door onze inwoners bewust te maken van de
noodzaak van schone lucht en wat zij kunnen doen of laten om dat te bereiken. Wij onderkennen ook onze
eigen verantwoordelijkheid als gemeentebestuur om op dit thema resultaten te boeken in de komende
jaren.

5

8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
Woningbouw en grondbeleid
Balans in de woningbouw is voor ons van belang. We (laten) bouwen naar behoefte; met oog voor vraag en
aanbod. We laten ontwikkelaars en initiatiefnemers bouwen voor alle doelgroepen (starters, doorstromers,
vrije sector, seniorenwoningen, mantelzorgwoningen, zorgwoningen in Galder, migrantenhuisvesting). De
woonvisie is daarbij een leidraad, maar mag geen harnas worden. We raadplegen stakeholders en de
inwoners bij het zoeken naar balans in de woningbouw.
Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil te houden, ontwikkelen we in 2018 een
grondbeleid voor de gemeente op basis van bovenstaande uitgangspunten, waarbij de kern Galder
prioriteit krijgt.
De Omgevingswet
In 2021 komt de Omgevingswet en dat geeft ons als gemeentebestuur de ruimte om mét onze inwoners te
onderzoeken welke zaken zij belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving. Door stamtafels, bijeenkomsten
en nieuwe samenwerkingsvormen nodigen de inwoners uit om mee te doen en te denken. Door en met
hen ontstaat dé omgevingsvisie, die in de plaats komt van de vele sectorale visies op het fysieke gebied.
We bereiden ons tevens voor op de komst van hét omgevingsplan (richtdatum in de wet 2029). We maken
een uniforme werkwijze voor bestemmingsplannen zodat deze later eenvoudig tot hét omgevingsplan
samengevoegd kunnen worden. De regels in de bestemmingsplannen en in de vele verordeningen
onderzoeken we op het nut, inzichtelijkheid en helderheid.
Een forse (financiële) opgave is de verbetering van de digitale dienstverlening. We willen volledige, actuele
en juiste datasets die door iedereen te vinden zijn en die later in het landelijke Digitaal Stelsel
Omgevingsrecht (DSO) gebouwd kunnen worden.
Wat gaan we de komende periode doen:
1. We ontwikkelen de omgevingsvisie met en door inwoners.
2. We maken een uniforme werkwijze voor bestemmingsplannen vooruitlopend op het
omgevingsplan.
3. We maken de regels eenvoudiger, toegankelijker en beter op elkaar afgestemd.
4. We bereiden de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingsrecht voor met juiste, actuele en
volledige datasets.
Markdal
We zetten ons in voor het afronden en het realiseren van de gebiedsontwikkeling Markdal, samen met de
Stichting Markdal.

Financiën
Wij voeren een verantwoord financieel beleid en zorgen voor een gezonde gemeentelijke begroting.
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Verbonden Partijen
Het college/de portefeuillehouders profileren zich sterk en zijn assertief in de algemeen besturen van
Verbonden Partijen. Daarnaast versterken we de positie en de rol van de gemeenteraad in relatie tot de
Verbonden Partijen. Tot slot verschaffen we antwoord op de vraag: “welke samenwerkingsverbanden zijn
voor onze inwoners het meest geschikt?”

Alphen-Chaam, 19 april 2018,
De fractievoorzitters,

CDA, Gust Hendrickx

………………………………………..

GBA, Jan Bijlsma

……………………………………….

GBSV, Hanneke Willemstein

………………………………………

VVD, Guus Huijben

……………………………………..

GSU, Wil van den Brandt

………………………………………
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