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Ons programma  
 
‘Ruimte en kansen voor iedereen’ is de titel van het coalitieakkoord van CDA, Lokaal, D66 en 
SP dat aan de basis ligt van dit bestuursprogramma. Ruimte en kansen voor onze inwoners en 
bedrijven om die keuzes te kunnen maken die voor hen belangrijk zijn. Het bestuursprogramma 
bouwt voort op resultaten van de vorige bestuursperiode maar zet daarnaast nieuwe accenten 
op diverse terreinen. Met dit programma geven we een doorkijk naar de toekomst en schetsen 
we op hoofdlijnen onze plannen voor de komende vier jaar. Zowel het college als de gemeente-
raad committeren zich na vaststelling aan dit programma; samen vormen zij het gemeentebe-
stuur en samen zetten zij zich in voor de inwoners van Bernheze.  
 
Duurzaam, innovatief, transparant, realistisch en met geloof in eigen kracht zijn onze kernwaar-
den die als een groene draad door dit bestuursprogramma lopen. De eigen kracht vertaalt zich 
direct in onze constatering dat Bernheze een zelfstandige koers vaart. Wij zijn daarbij alert op 
ontwikkelingen om ons heen en komen in 2015 met een bestuurlijk gedragen uitwerking over de 
toekomst van Bernheze.  
 
Krachtig zijn komt niet vanzelf en daarvoor hebben we anderen nodig. Juist door de verande-
rende samenleving waarbij het zelf doen steeds meer centraal staat. Hiervoor werken we, als 
dat bijdraagt aan onze doelen, samen met andere overheden in de regio. Een krachtige ge-
meente kenmerkt zich daarnaast ook door een sterk maatschappelijk middenveld, bedrijven en 
de aanwezigheid van professionele instellingen. De samenleving ontwikkelt zich steeds verder 
naar een participatiemaatschappij waarbij eigen initiatief en preventie voorop staan. We willen 
onze inwoners, bedrijven en instellingen ruimte bieden om innovatieve samenwerkingsrelaties 
aan te gaan. Wij stimuleren hierbij ook de kleinschalige initiatieven die een groot positief effect 
op de gemeenschap kunnen hebben. Onze rol zien we als regisseur waarbij we als het nodig is 
faciliterend kunnen optreden. Ook zien we steeds meer verbindingen ontstaan tussen de, van 
oudsher meer gescheiden, werelden van bijvoorbeeld de economie en het sociale domein. 
Denk hierbij aan de mogelijkheden die de zorgeconomie kan gaan bieden. We borgen een so-
ciaal vangnet voor die inwoners die het nodig hebben.  
 
Concreet zien we de kernwaarden en onze verbinding met de Bernhezer samenleving onder 
meer terug in onze volgende voornemens. We willen de dienstverlening voor onze burgers zo 
makkelijk mogelijk maken door het proces van deregulering voort te zetten. Bernheze is en blijft 
een veilige gemeente. We zetten ons in voor een goed bereikbaarheid van Bernheze; ook per 
openbaar vervoer. We gaan actief aan de slag om de teruglopende leerlingaantallen en de ge-
volgen daarvan voor de schoolgebouwen het hoofd te bieden. Kunst, cultuur, sport en recreatie 
dragen bij aan het welbevinden van onze inwoners en blijven onze steun verdienen. Samen met 
betrokkenen werken we aan een succesvolle uitvoering van de transities zorg, jeugd en werk. 
Bernheze is een energieneutrale gemeente in 2030. Onze bedrijven gaan voor een duurzame 
productie op een gezonde, veilige en maatschappelijk gewaardeerde wijze. Onze voornemens 
voeren we zo uit dat we een gezonde financiële gemeente kunnen blijven. Dit betekent dat we 
soms keuzes moeten maken; we ontzien daarbij de sociaal zwakkeren en subsidies die jeugd-
leden van verenigingen raken. De financiële vertaling van ons programma treft u aan in de jaar-
lijks vast te stellen begroting.  
 
Maatschappelijke initiatieven vormen een belangrijke bouwsteen van onze krachtige gemeente. 
Wij willen graag weten wat er leeft en daarom is het contact met onze inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen ons veel waard. De dorpsraden zijn voor ons gewaardeerde part-
ners in ons contact met de diverse kernen. We gaan aan de slag met oog en oor voor de inwo-
ners van onze gemeente. 
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Totstandkoming 
Dit programma is een nadere uitwerking van het coalitieakkoord dat in mei 2014 is overeenge-
komen. Ons college heeft het bestuursprogramma in concept vastgesteld op 19 augustus 2014. 
Daarna is hieraan aandacht besteed in de lokale media en is inwoners, bedrijven en instellingen 
gevraagd om hierop te reageren. Ook is de gelegenheid geboden om een reactie te geven in de 
vergadering van de commissie Bestuur en Strategie van 8 september 2014. Vervolgens is het 
programma met de ontvangen reacties aangeboden aan de gemeenteraad voor een opiniëren-
de bespreking op 25 september 2014. Op basis van deze bespreking en de reacties van onze 
inwoners zijn vervolgens enkele aanpassingen aan het programma gedaan.  
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Bestuur 
 
 
Dienstverlening 
 
Wat willen we bereiken? 
Vanuit vertrouwen kunnen we toe met minder regels en minder bureaucratische drukte. Van 
belang is een klantgerichte dienstverlening die daarop aansluit. We stellen de inwoner centraal 
en handelen vanuit de vraag van de inwoner. We zetten in op het verbeteren van de dienstver-
leningskanalen, ongeacht voor welk kanaal de inwoner kiest. Denk daarbij aan het internet, de 
telefoon, de balie, de sociale media, de e-mail, de papieren post. Uniforme wijze van dienstver-
lening in alle kernen is daarbij ons uitgangspunt.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen kiezen zelf hoe ze met de gemeente in 
contact komen. Van belang is na te gaan op welke wijze welk product wordt aangeboden. Ver-
schillende doelgroepen kunnen behoefte aan verschillende manieren hebben. Voor het snel en 
zeker kunnen regelen van zaken met de gemeente is de digitale dienstverlening een speerpunt. 
94% van de burgers in Nederland gebruikt internet. Sociale media worden steeds meer gebruikt 
door onze inwoners. Onze website is leidend in de dienstverlening zowel voor uitwisseling van 
informatie als communicatie. Wij bekijken de mogelijkheden om social media in te zetten als 
een van de wijzen waarop mensen gebruik kunnen maken van onze dienstverlening.  
 
Voor de telefonische dienstverlening weet de burger per 1 januari 2015 dat hij of zij de gemeen-
te Bernheze met een gemakkelijk te onthouden nummer kan bereiken. Alle gemeenten in Ne-
derland zijn dan aangesloten op het zogenaamde 14+-nummer. Het streven blijft de kwaliteit 
van de telefonische dienstverlening te behouden en daar waar nodig te verbeteren. Ook werken 
we met een Ondernemersloket. Persoonlijk, fysiek contact blijft belangrijk. We gaan na op wel-
ke, andere manieren hieraan invulling gegeven wordt. Een bezoek aan de balie in het gemeen-
tehuis is steeds minder nodig. Zo zijn een paspoort en een identiteitskaart nu tien jaar geldig. 
We zorgen ervoor dat onze basisregistraties op orde zijn zodat klanten maar eenmalig gege-
vens hoeven aan te leveren.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We richten onze website zo in dat onze klanten de belangrijkste en meest gevraagde pro-

ducten zo snel mogelijk kunnen afronden.  
- We sluiten het servicepunt in Heeswijk-Dinther op 1 januari 2015.  
- Op basis van (eerste) ervaringen maken we verdergaande afspraken over de actieve en 

passieve inzet van social media als dienstverleningskanaal en de integratie met de andere 
kanalen. 

- Per 1 januari 2015 beschikt de gemeente Bernheze over het telefoonnummer 140412.  
- We zetten het proces van deregulering voort. Denk hierbij aan flits- en evenementenver-

gunningen, het grotendeels afschaffen van welstand en het tegengaan van tegenstrijdige 
regels.  

 
 
Communicatie en participatie 
 
Wat willen we bereiken? 
We gaan weloverwogen en structureel samenwerken met onze inwoners, bedrijven en maat-
schappelijke partners. We maken daarbij klantgericht en optimaal gebruik van de kennis die bij 
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hen aanwezig is. Soepel inspelen op initiatieven vanuit de samenleving. Dat is de bedoeling van 
overheidsparticipatie. Daardoor creëren we draagvlak voor ons beleid, verbeteren we onze 
producten en dragen we gezamenlijk bij aan de leefbaarheid van de kernen. Daarnaast is het 
van belang dat inwoners weten waar de gemeente mee bezig is. We streven daarvoor naar 
openheid van en inzicht in het openbaar bestuur. 
 
Hoe geven we dat vorm? 
We plaatsen communicatie en participatie in het hart van beleid. Dat wil zeggen dat we, waar 
mogelijk overleggen met belanghebbenden. In elke beleidsfase bekijken we welke spelers een 
rol moeten hebben in het proces en welke ruimte er is voor participatie. We hanteren daarbij de 
participatieladder en het afwegingskader zoals vastgesteld in de visie burgerparticipatie Bern-
heze 2012. Elk traject vraagt om maatwerk. De uitgangspunten voor participatie zijn: heldere 
keuzes vooraf over de vorm van participatie, een constructieve houding en actieve en adequate 
informatie. Bij initiatieven uit de samenleving bekijken we onze rol als mogelijke participant en 
facilitator. Verschillende platformen (bestaande en nieuwe) vormen voor ons een belangrijke 
gesprekspartner. Openheid en transparantie geven we vorm met een actief communicatiebeleid 
op basis van de belangrijkste Bernhezer dossiers. 
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We trainen en coachen onze medewerkers en bestuurders op het gebied van communicatie 

en participatie. Hiermee borgen we dat elk participatietraject op eenzelfde wijze benaderd 
wordt.  

- We gaan het besluitvormingsproces verbeteren. Dat betekent dat we zowel naar het proces 
als naar de inhoud van de stukken gaan kijken en waar nodig verbeteren. Ook bekijken we 
hierbij de rolverdeling tussen raad en college, in het bijzonder de kaderstellende bevoegd-
heid van de gemeenteraad. Belangrijk aandachtspunt is de ruimte voor participatie in het 
proces. 

- Bij belangrijke dossiers gaan we in elke beleidsfase een communicatieplan opstellen met 
daarin duidelijk aangegeven wat de ruimte is voor participatie en welke belanghebbenden 
welke verantwoordelijkheid hebben.  

- Begin 2015 nemen we een definitief besluit over de inhoudelijke en financiële consequenties 
van de fusie van de lokale omroep.  

 
 
Bestuurskracht  
 
Wat willen we bereiken? 
Bernheze maakt zich sterk voor de toekomst en gaat daarbij uit van eigen kracht. Wij onder-
schrijven het uitgangspunt van de provincie dat de keuze voor nieuwe bestuurlijke verbanden 
van onderop komt. In het licht van de Toekomstvisie, Bernheze 2020 bevestigen wij nogmaals 
dat we een zelfstandige koers varen. Voor onze inwoners zijn we nabij en herkenbaar. We zijn 
alert op ontwikkelingen om ons heen en intensiveren de samenwerking op regionaal en subre-
gionaal niveau. Samenwerking is een middel voor het bereiken van onze doelen; als dit bear-
gumenteerd meerwaarde biedt voor onze inwoners. Op deze manier werken we aan het verwe-
zenlijken van onze visie die is neergelegd in onze Toekomstvisie, Bernheze 2020 en dit be-
stuursprogramma.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
Deze koers vullen we nader in met een bestuurlijk gedragen uitwerking met concrete doelstel-
lingen over de toekomst van Bernheze. We voeren de discussie aan de hand van objectieve 
kaders die ons richting geven bij het bepalen van deze doelstellingen. De start hiervan is het 
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maken van een zogenaamde ‘spiegel’ zodat we meer inzicht krijgen in de stand van zaken op 
diverse fronten binnen onze gemeente. Wat zijn de sterkte en zwakke kanten van Bernheze 
gerelateerd aan de ontwikkelingen om ons heen? Dit doen we in samenspraak met andere 
overheden, instellingen, bedrijfsleven en onze inwoners en daar nemen we tot medio 2015 de 
tijd voor. Parallel hieraan blijven we voortdurend openstaan voor samenwerkingsmogelijkheden 
met andere partijen en zijn we alert op onze positie binnen bestaande samenwerkingsverban-
den.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- Medio 2015 presenteren we een bestuurlijk gedragen uitwerking met concrete doelstellingen 

over de toekomst van onze gemeente.  
- We onderzoeken de verdere mogelijkheden van samenwerking binnen de As50gemeenten 

inclusief Landerd. 
- We continueren en versterken de samenwerking binnen de As50 en Agrifood Capital. 
- Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van openbaar bestuur geven we vorm in overleg met 

ondernemers, onderwijs, overheid en overige instellingen.    
- We werken aan de mogelijkheden voor versterking van de positie van de raad met betrek-

king tot de gemeenschappelijke regelingen.  
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Openbare orde en veiligheid 
 
 
Wat willen we bereiken? 
Veiligheid is een belangrijk thema. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de gemeente Bernheze 
een veilige gemeente is. Bernheze moet een leefbare gemeente blijven waar mensen zich veilig 
voelen. Wat goed is moet behouden blijven. Dit willen we bereiken door het hebben van een 
breed en integraal beeld van veiligheid en het aanpakken van diverse verschijnselen van onvei-
ligheid. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt in samenwerking met diverse veiligheidspartners en 
onze inwoners met zowel oog voor objectieve als subjectieve veiligheid.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
Samenwerking 
Samenwerking in het veiligheidsdomein is noodzakelijk. Problemen spelen zich meestal niet af 
binnen de grenzen van één gemeente. Bernheze vormt met Oss en Maasdonk een basisteam. 
Dat functioneert goed, de lijnen met de politie zijn kort. Bij ieder veiligheidsonderwerp bekijken 
we op welke wijze en met welke partners we samen kunnen werken.  
Regionale organisaties en voorzieningen zoals de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis, het 
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en het Steunpunt Huiselijk Geweld hebben hun 
bestaansrecht bewezen. De financiële bijdrage van Bernheze aan deze voorzieningen mag 
kritisch worden gevolgd, maar participatie mag niet ter discussie komen te staan. Deze regiona-
le functies voorzien immers in oplossingen voor problemen die we solitair niet kunnen hanteren. 
 
Integraal Veilgheidsbeleid 
In 2014 ontwikkelt Bernheze een nieuw meerjarig Integraal Veiligheidsbeleid. In dit beleidsplan 
geven we samen met alle partners op het gebied van veiligheid aan waar we over vier jaar wil-
len staan en wat hiervoor nodig is. Input daarvoor zijn onder andere de resultaten van de ge-
meentebeleidsmonitor die gehouden is onder inwoners over hun veiligheidsgevoel. De focus in 
het veiligheidsbeleid lag de afgelopen jaren op woninginbraak, georganiseerde criminaliteit en 
jeugd. Het ligt voor de hand deze thema’s te continueren.  
 
Veiligheidsonderzoek 
Het is van belang zicht op en inzicht in de veiligheidssituatie van de gemeente te hebben. Al-
leen dan kan op een effectieve manier samen worden gewerkt aan een nog veiliger Bernheze. 
Daarom houdt de gemeente Bernheze iedere twee jaar een veiligheidsonderzoek, waaruit naar 
voren komt hoe de veiligheidssituatie in Bernheze is. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om 
tussentijds bij te sturen als de situatie hier om vraagt.  
 
Overlast hard- en softdrugs 
Het komt steeds vaker voor dat overlast wordt ervaren van hard en soft drugs. Deze overlast uit 
zich in verschillende vormen. Denk daarbij aan het telen van hennep of het handelen in verbo-
den middelen vanuit woonhuizen. Dit soort overlast veroorzaakt vaak onrust in wijken. Om hier 
een halt aan toe te roepen zal op korte termijn het zogenaamde 13b beleid (gebaseerd op arti-
kel 13b van de Opiumwet) worden vastgesteld, dat de burgemeester handvatten geeft om sanc-
ties op te leggen aan huurders en eigenaren van panden waar overtredingen op de Opiumwet 
worden gepleegd. Om het beleid zo effectief mogelijk uit te voeren wordt samenwerking ge-
zocht met politie en andere ketenpartners zoals bijvoorbeeld woningmaatschappijen. Hiervoor 
zal de komende tijd overleg zijn met de diverse instanties. 



 

 9 

 
Veiligheidsregio 
Het afgelopen jaar is er door verschillende regionale expertgroepen gewerkt aan het schrijven 
van het nieuwe regionale crisisplan. Alle processen binnen de rampbestrijding zijn tegen het 
licht gehouden en daar waar nodig herschreven en aangepast om regionale samenwerking op 
het gebied van rampenbestrijding mogelijk te maken. Voor het einde van 2014 zullen alle pro-
cessen geïmplementeerd moeten zijn. Dit betekent dat nog dit jaar aanpassingen gedaan wor-
den aan het gemeentelijk deel van de verschillende rampbestrijdingsprocessen. De komende 
jaren worden vooral gebruikt voor het opleiden, trainen en oefenen binnen de diverse proces-
sen om de regionale samenwerking goed op orde te krijgen. 
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We continueren onze deelname aan RIEC, Steunpunt huiselijk geweld, Veiligheidsregio en 

Veiligheidsfonds, Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. 
- We ontwikkelen in 2014 een nieuw meerjarig integraal veiligheidsbeleid. 
- We stellen in 2016 een Veiligheidsmonitor op. 
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Verkeer en vervoer 
 
 
Wat willen we bereiken? 
Noord-Brabant heeft het streven het aantal verkeersdoden terug te brengen naar nul. Wij sluiten 
ons bij deze doelstelling aan en nemen daarvoor maatregelen. Uiteraard willen we dat het 
Bernhezer wegennet veilig is en dat er, mede door de inzet van verkeerseducatie, geen ver-
keersslachtoffers meer vallen. Bernheze profileert zich op het gebied van duurzaamheid. Ook 
op gebied van verkeer en vervoer zetten we in op duurzaamheid en stimuleren we innovatieve 
initiatieven om het openbaar vervoer in alle kernen te behouden.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
Het huidige verkeer- en vervoersbeleid en verkeersveiligheidsbeleid is niet meer up-to-date. 
Daarom zullen we in 2015 een nieuwe beleidsvisie voor verkeer en vervoer opstellen. Hierin is 
veel aandacht voor verkeersveiligheid en zal ook duurzaamheid een prominente rol krijgen. We 
denken hierbij aan het voorkomen van verplaatsingen door onder andere de basisvoorzieningen 
in de kernen te behouden en de kernen te ontlasten, door bijvoorbeeld de aanleg van de ont-
sluitingsweg Heeswijk-Dinther-zuid en het stimuleren van duurzame vormen van reizen.  
 
We steunen innovatieve ideeën op het gebied van openbaar vervoer en zoeken nadrukkelijk de 
samenwerking in de regio.  
 
Het beleid zal niet alleen gericht zijn op het beleidsterrein van verkeer en vervoer maar zal ze-
ker ook raakvlakken hebben met andere beleidsterreinen, zoals wegbeheer, ruimtelijke orde-
ning en economische zaken. De nieuwe beleidsvisie zal de richting bepalen die we de komende 
jaren opgaan.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- Het opstellen van een nieuw beleidsplan in 2015 waarin verkeersveiligheid en duurzaam-

heid centraal staan. 
- We participeren in de plannen om Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) te realiseren 

tussen Oss en Eindhoven. Uitgangspunt is dat zowel Heesch als Nistelrode een HOV-halte 
krijgen.  

- We willen dat alle kernen van Bernheze ontsloten blijven voor het openbaar vervoer. We 
steunen initiatieven uit de markt en van inwoners die inspelen op het, wegens bezuinigin-
gen, verdwijnen van het openbaar vervoer en/of de Regiotaxi.  

- Samen met de gemeenten Uden en Veghel onderzoeken we de mogelijkheden voor een 
snelfietsroute tussen Oss en Uden via Bernheze naar Veghel.  

- De ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther wordt gerealiseerd.  
- We starten met het herinrichten van het centrum Heesch, tweede en derde fase in 2015. 
- We ronden het inrichten van schoolzones af.  
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Economie 
 
 
Ruimte voor bedrijven 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen dat Bernheze voldoende ruimte biedt voor vestiging en ontwikkeling van bedrijven. 
Niet alleen op de bedrijventerreinen, maar ook in de kernen en het buitengebied. We willen 
ervoor zorgen dat bedrijven zich graag in Bernheze vestigen.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
Wij werken aan een passend voorzieningenniveau in iedere kern. Dit doen we door het concen-
treren van functies (via het bestemmingsplan) en bevorderen van de omgevingskwaliteit (door 
aanpassingen in de openbare ruimte). Daarmee kunnen we de kracht van de kernen behouden.  
 
Circa 30% van de werkgelegenheid bevindt zich op de bedrijventerreinen. De terreinen zijn 
hiermee van grote waarde voor de economie. Wij werken, binnen de kaders van de regionale 
afspraken, aan de beschikbaarheid van fysieke ruimte door het ontwikkelen van nieuw terrein. 
Daarnaast zorgen we voor aantrekkelijke bedrijventerreinen door het op peil houden van de 
kwaliteit van de bestaande terreinen.  
 
Ook zijn er meer mogelijkheden dan voorheen om een bedrijf aan huis te starten. Dit betreft 
kleinschalige bedrijven die geen detailhandel zijn. Hiermee stimuleren wij nieuw onderne-
merschap.  
 
De agrarische sector is en blijft een belangrijke pijler van onze economie. Behoud, doorontwik-
keling en innovatie van de sector vinden wij belangrijk. Ruimte bieden blijft daarbij essentieel. 
Wij leveren maatwerk, waarbij wij werken binnen de provinciale en landelijke kaders die gesteld 
zijn. Daarnaast werken wij aan het behoud en stimuleren van kleinschalige toeristische en re-
creatieve voorzieningen. We werken aan nieuw beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsbe-
bouwing (VAB). 
 
We zijn van mening dat de zorgeconomie uitstekende kansen biedt voor Bernheze. Ook in de 
regio wordt nagedacht over zorgeconomie. We streven in dat kader naar minder regels voor 
ondernemers. Bernheze zoekt actief de samenwerking op, zoekt naar mogelijkheden en legt 
verbindingen.  
 
Ruimte bieden voor bedrijven betreft niet alleen de fysieke ruimte. Het gaat ook om een goede 
dienstverlening: actief met de ondernemer meedenken, faciliteren en dingen mogelijk kunnen 
maken. Alleen als we de behoeften van de ondernemers goed in beeld hebben, kunnen we de 
juiste producten en diensten leveren. We luisteren naar en vragen advies aan onze onderne-
mers en werken samen aan de versterking van het economisch klimaat van Bernheze. 
 
We willen de economische agenda verbinden aan de sociale agenda. Als we ondernemerschap 
en werkgelegenheid willen stimuleren, betekent dit ook dat we er voor zorgen dat dit ten goede 
komt aan mensen die lager opgeleid zijn of die wat meer moeite hebben met het vinden van 
een baan.  
 
Een goede digitale infrastructuur is van wezenlijk belang voor het economisch functioneren van 
onze bedrijven en voor innovatie in de agrarische sector en de zorg. We leveren onze bijdrage 
aan de uitrol van een goed functionerend breedbandnetwerk.  
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In de economische beleidsnota 2011-2015 worden maatregelen genoemd die betrekking heb-
ben op de kernen, de bedrijventerreinen, het buitengebied en regionale samenwerking. De 
speerpunten uit dit bestuursprogramma zijn daarmee in lijn met ons beleid en vormen het uit-
gangspunt voor de nieuwe beleidsnota economische zaken in 2015.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in ? 
- We ronden de huidige economische beleidsnota af en stellen een nieuwe nota op. 
- We bieden ruimte in het buitengebied, waarbij we nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden  

voor invulling van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing. 
- We ronden de ontwikkeling van het bestemmingsplan Retsel in Heeswijk-Dinther af. 
- We ondersteunen de uitrol van glasvezel in heel Bernheze. 
- We geven actief vorm aan het thema zorgeconomie en haken aan op initiatieven in de re-

gio. 
 
 
AgriFood Capital 
 
Wat willen we bereiken? 
Vanuit de Agenda van Brabant zijn belangrijke economische speerpunten geformuleerd waarin 
innovatieve bedrijvigheid voor de toekomst wordt ondersteund. De sterke factor in Oost-Brabant 
is agro-innovatie, dat vorm wordt gegeven in de regionale samenwerking van Agrifood Capital. 
Wij willen een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen rond AgriFood Capital leveren en een 
goede samenwerking creëren met andere overheden, ondernemers, onderwijs en overige in-
stellingen (de vier O’s). Samenwerken is geen doel op zich maar biedt kansen voor Bernheze. 
 
Hoe geven we dat vorm? 
Wij werken actief samen in de regio. Dit doen we door op ieder thema de juiste schaalgrootte 
op te zoeken. Soms is dat op de schaal van AgriFood Capital, soms ook op kleinere schaal. 
Samenwerking met en tussen overheden, ondernemers en onderwijs biedt meerwaarde voor 
Bernheze. We brengen onze ondernemers op de hoogte van de kansen die AgriFood Capital 
biedt, waarbij het belangrijk is verwachtingen te managen.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in ? 
- We nemen actief deel aan overlegstructuren in de regio. 
- We haken actief aan bij dossiers die voor ons een meerwaarde hebben, met innovatieve 

verbindingen tussen ondernemers, onderwijs en overige instellingen. 
- We nemen het voortouw in dossiers waar we meerwaarde kunnen bieden, zoals in het plan 

van aanpak zorgvuldige veehouderij. 
- We organiseren bijeenkomsten voor ondernemers om hen te informeren over de kansen die 

AgriFood Capital biedt, zoals Ondernemerslift+.  
 
 
Regionaal bedrijventerrein Heesch West  
 
Wat willen we bereiken? 
We hebben de ambitie om het regionale bedrijventerrein Heesch West te ontwikkelen tot het 
duurzaamste bedrijventerrein in de regio. We vinden het belangrijk om snel van start te kunnen 
gaan.  
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Hoe geven we dat vorm? 
Als grondgebiedgemeente hebben we binnen de gemeenschappelijke regeling specifieke zeg-
genschap, die we positief en met oog voor duurzaamheid willen benutten. Regionale afspraken 
over het uitgiftebeleid van bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss vormen op dit moment een 
belemmering voor een snelle start. Hierover gaan we in gesprek met onze samenwerkingspart-
ners, de regio en de provincie. Ook een goede verkeersafwikkeling is van groot belang. We 
hebben oog voor volksgezondheid en omgeving. Tot de aanleg van het terrein een feit is probe-
ren we op andere, duurzame wijze gebruik te maken van de grond.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- Binnen de aangegane gemeenschappelijke regeling maken we afspraken met onze part-

ners. 
- We ronden de bestemmingsplanprocedure af, inclusief een milieueffectrapportage. 
- We houden een gezondheidseffectscreening. 
- Tot het bedrijventerrein wordt aangelegd zoeken we naar een alternatieve invulling van de 

gronden.   
- We starten met het ontwikkelen van twee hectare bedrijventerrein aan de Vismeerstraat. 
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Onderwijs 
 
 
Lokaal onderwijsbeleid 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Onderwijs is een belangrijk instrument 
om achterstanden te voorkomen. We zetten onderwijs in bij voorschoolse kinderen tot en met 
het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen. We willen als gemeente een rol ne-
men in het bevorderen van het sociale netwerk rondom de scholen.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
We voeren het beleid uit binnen de beschikbare middelen die we ontvangen van de Rijksover-
heid. Dit geldt zowel voor het onderwijsachterstandenbeleid als de volwasseneneducatie. In 
overleg met de diverse partners willen we de beschikbare middelen en mogelijkheden maximaal 
benutten. Tot en met 2015 ontvangen we rijksmiddelen voor het bestrijden van onderwijsach-
terstanden. De financiering van de volwasseneneducatie gaat in 2015 veranderen en wordt 
toebedeeld aan een centrumgemeente. We brengen onze wensen krachtig onder de aandacht 
bij deze gemeente. We zijn daarnaast alert op de gevolgen van het concept Passend Onder-
wijs. Deze zijn nu nog onduidelijk en kunnen een risico betekenen voor lokale onderwijsvoor-
zieningen zoals leerplicht, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en arbeidsmarkttoeleiding en 
jeugd/Awbz.  
 

We gaan basisscholen op hun verzoek in gesprek brengen met andere partijen die zich richten 
op de zorg en ontwikkeling van het kind zodat zij samen een visie kunnen vormen op het peda-
gogisch klimaat in de kern/wijk. Dit doen we door hen in contact te brengen met onder andere 
het peutercentrum, kinderdagverblijven en het Basisteam Jeugd en Gezin zodat partijen elkaar 
beter weten te vinden en eenduidige afspraken kunnen maken in het belang van het kind. Dit 
kan bijvoorbeeld gaan over hoe kinderen worden overgedragen van peutercentrum naar basis-
school (warme overdracht) en een doorgaande leerlijn.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We continueren ons onderwijsachterstandenbeleid met de beschikbare middelen van het 

Rijk. Vanaf 2016 bekijken we of het beleid voortgezet kan worden en wat hiervoor de be-
schikbare middelen zijn; 

- We continueren ons beleid om laaggeletterden les te laten ontvangen in combinatie met 
maatschappelijke begeleiding. We zetten in op leslocaties dichtbij de cursist.  

- We zijn alert op de gevolgen van de invoering van het Passend onderwijs voor lokale voor-
zieningen op het gebied van onderwijs, werk en jeugd; daarbij rekening houdend met regio-
nale expertise.  

- We willen graag weten wat de effecten zijn geweest van de omvorming van peuterspeelzaal 
Piccino. Daarom evalueren we die omvorming.  

- We brengen basisscholen op hun verzoek in gesprek met andere partijen zodat zij samen 
tot een visie op het pedagogisch klimaat in de kern/wijk kunnen komen. 

 
 
Onderwijshuisvesting 
 
Wat willen we bereiken? 
Goed onderwijs hangt nauw samen met een goede huisvesting voor leerlingen en personeel. 
Op termijn zullen de leerlingenaantallen in onze gemeente gaan dalen. Wij willen hier, samen 
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met onze partners (waar nodig in regionaal verband), passende maatregelen op nemen zodat 
een optimaal onderwijsklimaat gewaarborgd kan blijven.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud aan 
de basisscholen. De basisscholen gaan dit voortaan zelf doen. Wel blijven wij nog steeds ver-
antwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. De afgelopen jaren zijn diverse basisscholen uit-
gebreid of heeft nieuwbouw plaatsgevonden. We verwachten de komende jaren op dit vlak 
geen activiteiten. Vandaar dat ons Integraal Huisvestingsplan 2013-2017 geen nieuwe voorne-
mens bevat. Als gevolg van krimp zal in de toekomst leegstand ontstaan in de scholen. Mogelijk 
dient er in het kader van passend onderwijs ruimte te worden gecreëerd voor bepaalde vormen 
van speciaal onderwijs. In overleg met de diverse schoolbesturen en andere betrokkenen zullen 
beide ontwikkelingen gevolgd en opgepakt moeten worden. 
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in ? 
- We brengen samen met de schoolbesturen de ontwikkelingen op het gebied van krimpende 

leerlingenaantallen in beeld en formuleren hier passende maatregelen voor.  
- Speciaal onderwijs wordt in regionaal verband vormgegeven.  
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Cultuur en educatie 
 
 
Kunst en cultuur  
 
Wat willen we bereiken? 
Kennismaken met en deelnemen aan kunst en cultuur vinden wij belangrijk. Zo bieden we onze 
inwoners blijvend kansen op het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke en sociale vaardig-
heden die nodig zijn om betekenis te geven en te ontlenen aan de omgeving. Deelname aan 
kunst en cultuur verbindt onze inwoners. We streven ernaar een zo divers mogelijk en voor 
iedereen toegankelijk kunst- en cultuuraanbod te creëren.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
De basis voor een kennismaking en deelname aan kunst en cultuur wordt jong gelegd door een 
aanbod van kunst, cultuureducatie en amateurkunst. We investeren in cultuurparticipatie en 
cultuureducatie via de marktplaats Cultuureducatie Bernheze (Cube). Cube zorgt ervoor dat 
kunst en cultuur worden geïntegreerd in het bestaande onderwijsaanbod. Door bij te dragen 
aan onze levendige amateurkunstsector en instellingen als de bibliotheek en de Muzelinck on-
dersteunen we onze inwoners bij een actieve kunst- en cultuurbeoefening. Aanvullend willen we 
via onze kunstwerken in de openbare ruimte en alle culturele voorzieningen in de kernen alle 
inwoners de kans geven om op toegankelijke wijze in aanraking te komen met kunst en cultuur. 
De komende tijd koppelen we kunst en cultuur steeds meer aan andere sectoren, zoals recrea-
tie en toerisme, erfgoed, landschap, natuur, gebiedsontwikkelingen en aan zorg, werk en jeugd.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in?   
- Het in contact brengen van jeugd met kunst en cultuur blijft een aandachtspunt. 
- We willen het aanbod van Cube handhaven.  
- We koppelen kunst en cultuur aan andere domeinen.  
- We gaan op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen om kunstbeleid te blijven ontwikke-

len.  
 
 
Sport en recreatie  
 
Wat willen we bereiken? 
Sport en recreatie dragen in belangrijke mate bij aan een gezonde, sociale en plezierige 
leefomgeving en bieden kansen voor het versterken van het economisch klimaat. We streven 
naar een duurzaam en stimulerend beleid met een rol voor de gemeente die past in de moder-
ne participatiemaatschappij.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
We werken in nauw overleg met de betrokken belangenorganisaties aan de actualisatie van ons 
toeristisch-recreatief beleid. Daarbij komen onderwerpen aan bod als toeristenbelasting en toe-
ristisch-recreatieve marketing/promotie. We zien kansen in de ontwikkelingen in en rond na-
tuurgebied De Maashorst. Zowel op toeristisch-recreatief vlak maar zeker ook in een breder 
economisch perspectief. We blijven daarom inzetten op een gezamenlijke aanpak 
met de partners in Stuurgroep De Maashorst. Uitgangspunt daarbij is wel dat de ontwikkelin-
gen in de toekomst gepaard gaan met afnemende financiële impulsen vanuit de overheden en 
toenemende bijdragen door private partijen.    
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Voorzieningen voor recreatie ontwikkelen en onderhouden we. Uitgangspunt daarbij is dat de 
basis op orde moet zijn (bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes). We hebben de ambitie om samen 
met betrokken partijen recreatieoord De Wildhorst in 2020 om te vormen tot een plaats voor 
enkel verblijfsrecreatie.  
   
Daarnaast vinden we goed functionerende sportverenigingen en goede sportvoorzieningen voor 
alle inwoners belangrijk. We willen voldoende sportaccommodaties van een goede kwaliteit, die 
op een efficiënte wijze worden geëxploiteerd. Onze ambitie is een gymzaal in Vorstenbosch te 
realiseren.  
 
Het faciliteren van initiatieven op het gebied van sport en bewegen, die vanuit diverse beleids-
terreinen (jeugd, ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, sport) worden 
ontplooid, doen we niet eerder dan nadat we die in hun onderlinge samenhang hebben bezien 
en overwogen.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in ? 
- We actualiseren het recreatie- en toerismebeleid en leggen dit vast in een nieuwe beleids-

nota (2015); 
- We blijven actief deelnemen in de samenwerking in en ontwikkeling van De Maashorst; 
- Bij het doorvoeren van bezuinigingen aan verenigingen ontzien we de jeugdleden. 
- We ronden de privatisering de accommodatie van voetbalvereniging HVCH af gelijk aan de 

gerealiseerde privatisering van andere lokale voetbalverenigingen; 
- We gaan bestaand maatschappelijk vastgoed waaronder sportaccommodaties zoveel mo-

gelijk multifunctioneel inzetten en exploiteren. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden 
om (uiteindelijk) met minder maatschappelijk vastgoed toch dezelfde verenigingen en orga-
nisaties te kunnen bedienen.  

- De realisatie van de gymzaal in Vorstenbosch vindt plaats met een gefaseerde aanpak. 
 
 
Internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en hulpverlening 
 
Wat willen we bereiken? 
Voor 2018 willen wij dat Bernheze het predikaat ‘Fairtradegemeente’ kan voeren. Ons beleid zal 
zich daarnaast steeds meer richten op de speerpunten duurzaamheid en jeugd.  
 
Hoe geven we dat vorm?  
De Fairtrade gemeentecampagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwik-
keling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, worden boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden in staat gesteld om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bou-
wen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. Eind 2013 is een werk-
groep ‘Fairtrade’ gestart. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de wereld-
winkels, bedrijfsleven en inwoners en adviseert ons over de haalbaarheid van de titel ‘Fairtrade 
gemeente’. Binnen de mogelijkheden van de financiële middelen is Bernheze voor 2018 een 
Fairtrade gemeente.  
 
Wat betreft internationale samenwerking en hulpverlening vinden wij dat het particulier initiatief 
hierin het voortouw moet nemen. In het licht van de terugtredende overheid vinden wij deze 
onderwerpen niet langer een primaire taak van ons als lokale overheid. Dit betekent dat wij ons 
huidige beleid, in overleg met betrokken partijen, zullen bijstellen en aanscherpen. We leggen 
het accent op duurzaamheid en jeugd.  
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Met welke activiteiten vullen we dit concreet in?   
- We streven naar het predikaat ‘Fairtradegemeente’ voor 2018 
- We treden in overleg met betrokken organisaties die van ons gelden ontvangen over het 

(gedeeltelijk) afbouwen van hun subsidie internationale samenwerking. 
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Zorg, jeugd en werk 
 
 
Op 1 januari 2015 krijgen wij een brede en integrale verantwoordelijkheid voor het sociale do-
mein van zorg, jeugd en werk. De rijksoverheid decentraliseert en bezuinigt. Dit betekent dat we 
de ondersteuning van onze inwoners anders willen en moeten vormgeven. De huidige budget-
ten en extra uitkering voor het sociale domein brengen we opnieuw in kaart voor onze begro-
ting, zodat er een helder overzicht ontstaat voor monitoring en sturing. De financiële middelen 
die beschikbaar zijn voor het totale sociale domein worden één op één daarvoor aangewend. 
 
Inwoners die dat nodig hebben krijgen ondersteuning die aansluit op de persoonlijke situatie en 
behoeften. We kijken naar wat onze inwoners zelf kunnen en passen daar ons aanbod op aan. 
Preventie speelt een belangrijke rol. We gaan er ook vanuit dat inwoners elkaar ondersteunen 
in hun sociale omgeving. Het stemt ons in dit opzicht hoopvol dat onlangs de eerste initiatieven 
voor het oprichten van enkele zorgcoöperaties vanuit de Bernhezer samenleving zijn gekomen. 
Ook de ouderenorganisaties hebben (al sinds jaar en dag) een rol in het organiseren van parti-
cipatie en we zijn verheugd te zien dat zij, in samenwerking met andere organisaties en instel-
lingen, ook inspelen op en meebewegen met de nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein. 
We hanteren een sociaal vangnet wanneer dat nodig is. 
 
Deze veranderingen brengen met zich mee dat in de uitvoering verschillen kunnen ontstaan. Bij 
een veranderende samenleving die zich meer zal richten op de noodzaak van participatie en 
het zelf doen is dat onvermijdelijk. Wij streven hierbij echter altijd naar draagvlak voor onze 
beslissingen. Samen met professionele instellingen en het maatschappelijk middenveld geven 
we vorm aan deze omslag. Voor alle spelers betekent het een ingrijpende verandering die niet 
van de ene dag op de andere gerealiseerd is. Wij zien onze rol in deze verandering als die van 
een regisseur en stellen alles op alles om samen met onze inwoners en professionele partijen 
de nieuwe werkelijkheid vorm te geven.  
 
We verwachten ook veel van de creativiteit en inventiviteit vanuit de samenleving en bieden 
deze ook alle ruimte. Innovatie, dwarsverbanden en kleinschalige initiatieven zijn hierbij sleu-
telwoorden, die we graag willen ondersteunen. Denk daarbij ook aan de nieuwe mogelijkheden 
die de zorgeconomie biedt.  
 
We werken samen op zowel regionaal als lokaal niveau. En willen wat dit laatste betreft zo dicht 
mogelijk op onze inwoners zitten. We verwachten dat het sociaalteam en het basisteam hier 
een grote rol in gaan spelen. Op termijn zullen deze twee teams moeten samengaan of min-
stens nauw op elkaar gaan aansluiten. Cruciaal is het geven van goede informatie aan onze 
inwoners. Dit alles zal niet vanzelf gaan en zal ook de nodige tijd kosten. Wij vinden het daarom 
belangrijk dat wij op tijd signalen ontvangen over de uitvoering van deze nieuwe wijze van wer-
ken zodat we als dat nodig is op tijd kunnen bijsturen. Vanaf 1 januari 2015 is hiervoor een re-
gionaal en lokaal monitoringsysteem beschikbaar.  
 
De veranderingen in zorg, jeugd en werk kennen een grote samenhang. Dit vereist dat ook 
onze organisatie toegerust is op het faciliteren van deze samenhang. We zorgen voor regelma-
tig intern overleg tussen alle betrokkenen zodat we die samenhang in zowel uitvoering als be-
leid scherp in de gaten kunnen houden.  
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Zorg 
 
Wat willen we bereiken? 
We streven ernaar dat iedere inwoner mee kan doen in de samenleving. De meeste inwoners 
zijn prima in staat om zelf hun weg in de samenleving te vinden. De gemeente heeft in dat geval 
slechts een ondersteunende rol en richt zich daarbij op preventie. Er zijn ook mensen voor wie 
het gedurende (een gedeelte van) hun leven moeilijk is om deel te nemen aan het ‘normale’ 
maatschappelijke leven. Van de groep mensen voor wie het moeilijk is om deel te nemen aan 
het normale maatschappelijke leven is een groot deel op leeftijd: de kwetsbare ouderen. We 
streven ernaar om samen met deze inwoners, hun sociale netwerk, welzijn- en zorgprofessio-
nals en anderen een zo optimaal mogelijke leefsituatie te creëren. De ondersteuning sluit aan 
op de persoonlijke situatie en behoeften van de inwoners die dat nodig hebben. De wijkver-
pleegkundige komt terug in de wijk. 
 
Hoe geven we dat vorm? 
De veranderingen in het sociale domein worden ook wel omschreven als een cultuuromslag. 
Van ‘verzorgingsstaat’ naar ‘participatiemaatschappij’, van ‘recht op zorg’ naar ‘meedoen op 
eigen kracht met (maatwerk) ondersteuning daar waar nodig’. Deze omslag in denken en doen 
maken we niet van de ene op de andere dag. Samen met onze inwoners, onze vele waardevol-
le vrijwilligersorganisaties, onze welzijnsinstellingen, de zorgprofessionals en de gemeenten 
waarmee we samenwerken, zullen we keihard werken aan een nieuw ‘zorglandschap’. Aan 
doelmatige en doeltreffende dienstverlening. We kunnen nog niet exact uittekenen hoe dat 
landschap eruit zal gaan zien. In het proces zullen we voortdurend in gesprek blijven met alle 
partijen, moeten proberen, evalueren en bijsturen. Als gemeente stellen we hierin de kaders, 
maar we spreken hierbij uitdrukkelijk ons vertrouwen in de professionals uit. We moeten als 
gemeenten hun rol niet overnemen. De gemeente zal haar (regie)rol nemen voor afstemming 
binnen de sociale infrastructuur.  
 
We kiezen in Bernheze nadrukkelijk voor kwaliteit van zorg en een lage regeldruk. Wij vinden 
dat het inzetten van ‘sociale teams’ hieraan een grote bijdrage kan leveren. Een sociaal team 
kan een doelmatige en doeltreffende dienstverlening realiseren. Het team kan problemen of 
knelpunten vroeg signaleren en zoveel mogelijk oplossen met eigen kracht en inzet van het 
sociale netwerk. Het betekent hulp en ondersteuning snel en adequaat inzetten, en problemen 
niet langer geïsoleerd en fragmentarisch oppakken maar juist integraal, over meerdere leefdo-
meinen en met oog voor het ‘gezinssysteem’. Zo'n aanpak voorkomt de inzet van zwaardere en 
meer gespecialiseerde hulp en ondersteuning. We vinden het heel belangrijk dat de sociale 
teams uitgaan van en inspelen op de lokale situaties in elke kern van Bernheze; wat is er nodig, 
welke vrijwilligersinitiatieven zijn er al?  
 
We zetten meer in op ‘eigenkracht’ en ‘samenkracht’ van onze inwoners. Dit betekent dat er 
voldoende aandacht moet zijn voor mantelzorgers zodat dat deze voldoende ondersteunings-
mogelijkheden bezitten. 
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in ? 
- Onder regie van één van deze partijen geven we de welzijnsinstellingen Aanzet, MEE, Ri-

gom en Vivaan de gezamenlijke opdracht tot de opzet van een sociaal team.  
- Samen met onze partners gaan we op zoek naar nieuwe ondersteuningsmogelijkheden 

voor mantelzorgers. 
- We ontwikkelen, evalueren en sturen bij vanuit de regierol van de gemeente om te komen 

tot een nieuw zorglandschap 
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Jeugd 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, een startkwalificatie behalen en goede 
aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. We willen de positie van het kind versterken. 
 
Hoe geven we dit vorm? 
Ook voor dit onderwerp geldt dat eigen kracht, zorg en ondersteuning voor degenen die het 
echt nodig hebben naast preventie belangrijke pijlers zijn. Dit betekent dat we onze professio-
nals vooral gaan inzetten voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners en het vergroten van 
hun zelfredzaamheid. Deze professionals gaan participeren in zogenaamde basisteams, die 
nauw verbonden zijn met plaatsen die in de dagelijkse leefwereld van gezinnen een rol spelen 
(bijvoorbeeld huisartspraktijken). We willen echter met een integrale blik naar de problematiek 
van onze jeugdigen kijken. Dit betekent dat we op termijn de basisteams willen koppelen aan de 
sociale teams. We oormerken de rijksmiddelen voor jeugdzorg voor het preventieve jeugdbeleid 
(opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg). Het ontplooien van ontspannings- en 
ontmoetingsactiviteiten wordt zoveel mogelijk overgelaten aan de inwoners zelf. Daar waar 
inwoners dat zelf nog niet kunnen, krijgen zij professionele ondersteuning. We realiseren ons 
dat dit een zorgvuldige voorbereiding behoeft. Dit willen we samen doen met welzijnsinstellin-
gen en andere betrokkenen. We vinden dat zowel ouders als jeugd goed betrokken moeten 
worden bij de ondersteuning die zij ontvangen.  
 
Soms lukt het een gezin echter niet om op eigen kracht, ook al is er ondersteuning, zelf de regie 
over de eigen hulpvraag te nemen. De hulp aan deze kwetsbare gezinnen moet gewaarborgd 
blijven.  

 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We richten in 2014 een basisteam op dat gezinnen met kinderen ondersteunt. Op termijn 

willen we naar een integraal basis- en sociaal team of minstens naar teams die nauw op el-
kaar aansluiten 

- We zorgen ervoor dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een persoonsgebonden 
budget; ook voor zorg die geleverd wordt door het eigen netwerk.  

- We volgen de regionale aanpak met specifieke aandacht voor de lokale situatie.  
- De gemeente heeft een verbindende rol tussen de spelers in het jeugddomein. 
 
 
Werk   
 
Wat willen we bereiken? 
Doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen, bij voorkeur bij 
reguliere werkgevers. Dit vanuit het principe van de eigen kracht van de burger en zijn netwerk. 
 
Hoe geven we dat vorm? 
De verwachting is dat het aantal mensen uit de nieuwe doelgroepen die instromen in de Partici-
patiewet geleidelijk zal toenemen, terwijl de beschikbare middelen de komende jaren zullen 
afnemen. In overleg met de IBN en de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd streven we 
ernaar de beschikbare middelen dusdanig in te zetten dat een maximale arbeidsparticipatie van 
onze inwoners wordt gerealiseerd. Hierbij houden we in het bijzonder rekening met jongeren 
met een arbeidshandicap. De bezuinigingen op de Wsw worden opgevangen binnen het Werk-
voorzieningschap. 
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We krijgen de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken, waarmee een baan beter 
bereikbaar wordt voor mensen met een arbeidsbeperking én iedereen die niet zelfstandig het 
wettelijk minimumloon kan verdienen. Verder komt er het instrument beschut werk voor mensen 
die niet kunnen functioneren op een gewone werkplek maar die een beschermde werkomge-
ving nodig hebben met structurele begeleiding. Op dit moment loopt er in dit kader een pilot 
voor de doelgroep beschut werk en overige doelgroepen van de Participatiewet.  
 
Met de Participatiewet komt er één regeling voor iedereen die voorheen een beroep deed op de 
Wet Werk en Bijstand (Wwb, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wa-
jong) of de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).  
 
We zijn alert op de mogelijkheden en voordelen die het koppelen van de sociale- aan de eco-
nomische agenda kan bieden.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in  
- We bekijken de komende jaren hoe we de expertise van de IBN met het begeleiden, plaat-

sen en detacheren van mensen met een arbeidsbeperking en het bieden van werkgelegen-
heid aan mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen blijven benutten. Hiertoe 
zal de IBN haar bedrijfsvoering wel moeten aanpassen.  

- We bekijken de mogelijkheden van intensivering van samenwerking tussen IBN en Opti-
misd.  

- We zetten de komende jaren in op social retum om verantwoord en duurzaam aan te be-
steden bij de eigen inkoop van diensten en werken en blijven hiervoor ook regionaal aan-
dacht vragen. Dit geldt eveneens voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO); we 
zien dit als een uitstekend instrument om mee verder te gaan.  

 
 
Minimabeleid  
 
Wat willen we bereiken? 
We willen dat ook mensen die geen werk hebben kunnen participeren in de samenleving. Via 
ons minima- en armoedebeleid is voor deze mensen financiële ondersteuning beschikbaar. Dit 
beleid willen we behouden. Daarnaast willen we meer mensen bereiken die niet in hun levens-
onderhoud kunnen voorzien.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
We zetten de strijd tegen armoede op inventieve en creatieve wijze voort samen met onze in-
tergemeentelijke sociale dienst Optimisd. We betrekken hierbij het maatschappelijk middenveld 
en ambassadeurs tegen armoede. Ook het schuldhulpmaatje speelt een belangrijke rol. Onze 
inzet is enerzijds het bereiken van mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Anderzijds zetten we in op preventie: namelijk voorkomen dat mensen in de problemen komen 
en niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hiervoor gaan we Optimisd en de mo-
gelijke regelingen vaker onder de aandacht brengen bij onze doelgroep. Het Maatschappelijk 
Ondersteuningsfonds Bernheze (MOB) willen we continueren.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in ? 
We stellen samen met de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd een plan van aanpak op 
voor het beter bereiken van de doelgroep.  
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Duurzaamheid  
 
Wat willen we bereiken? 
Bernheze zet de komende periode concrete stappen in de richting van een energieneutrale 
gemeente en profileert zich als aanjager van verduurzaming. Onze ambitie is dat Bernheze 
energieneutraal is in 2030. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en is in 2015 energieneu-
traal als gemeentelijke organisatie. 
 
Hoe geven we dat vorm? 
Dit willen we bereiken door te sturen op het mobiliseren van de maatschappelijke energie. Wij 
zien toekomst in een innovatieve, leefbare samenleving waarin duurzaamheid de leidraad is. 
Innovatie betekent ruimte voor actie en initiatief. Dit vergt van iedereen een nieuwe kijk op za-
ken. Ook voor de overheid. Minder sturen en meer faciliteren. Een klimaat creëren waarin men-
sen zélf met ideeën kunnen komen en deze kunnen uitvoeren, zodat zij zelf hun leefomgeving 
kunnen verbeteren. Een houding waarin het gaat om vertrouwen in andere partijen. Een dienst-
bare overheid die zelf met kennis, kunde en regels bijdraagt aan het faciliteren van veelbelo-
vende combinaties van initiatieven. Verduurzaming is een impuls voor de leefbaarheid van 
Bernheze. In het kader van het SER Energieakkoord gaan we de komende periode extra aan-
dacht besteden aan energiebesparing.  
 
Samen met de Bernhezer energiecoöperatie (Beco) onderzoeken wij de mogelijkheden van 
oprichting van een duurzaamheidscollectief: een kennis- en netwerkorganisatie die zich inzet 
voor de lokale leefomgeving. Dit duurzaamheidscollectief is de aanjager, begeleider, onder-
steuner, mediator en verbinder van concrete en innovatieve projecten. Dit duurzaamheidscol-
lectief bestaat uit een unieke combinatie van burgers, ondernemers, onderwijsinstellingen, 
maatschappelijke organisaties en overheid die hun krachten bundelen om een duurzame sa-
menleving te realiseren. Met dit collectief willen we samen een beweging in gang zetten, die 
investeert in een betere wereld.  
 
Daarnaast stimuleren we dat wij, bedrijven en inwoners van Bernheze zelf energie leveren aan 
en afnemen van de Bernhezer energiecoöperatie.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- Het opstellen van een visie op verduurzaming. 
- Het opstellen van een uitvoeringsprogramma, de ‘verduurzamingsagenda’, met input van 

inwoners, bedrijven en instellingen van Bernheze. 
- Samen met de Bernhezer energiecoöperatie (Beco) onderzoeken we de mogelijkheden van 

oprichting van een duurzaamheidscollectief.  
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Ruimte en wonen 
 
 
Ruimtelijke ontwikkeling 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen dat onze bestemmingsplannen, binnen de verplichte rijks- en provinciale regels, vol-
doende kader bieden voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Waar mogelijk is dit een flexibel 
kader; voor zover nodig zal het regulerend zijn.  
    
Hoe geven we dat vorm? 
Bernheze voldoet momenteel nagenoeg volledig aan de wens van actuele en voor onze inwo-
ners en bedrijven digitaal beschikbare bestemmingsplannen. We zorgen dat we de plannen ook 
actueel houden. Met name het bestemmingsplan buitengebied zal in 2015 aangepast moeten 
worden op basis en afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over dit plan en door 
de actualisatie aan de hand van gewijzigde provinciale regelgeving zoals de Brabantse Zorg-
vuldigheidsscore Veehouderij. We komen met nieuw beleid over vrijkomende agrarische be-
drijfsbebouwing (VAB) en andere woonvormen, bijvoorbeeld in de sfeer van wonen en zorg 
(ook binnen de kernen). Dit vindt plaats in de eerste helft van 2015.  
 
Overigens realiseren we het rijksvoornemen tot het inwerkingtreden in 2018 van de nieuwe 
Omgevingswet. Deze wet voorziet in een herziening van het hele stelsel van het omgevings-
recht gericht op een integrale regeling voor de fysieke leefomgeving.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We bewaken voortdurende de actualiteit van onze bestemmingsplannen en waar nodig en 

of gewenst nemen we het initiatief tot een planherziening.  
- We maken nieuw beleid op het gebied van VAB, plattelandswoning en andere woonvor-

men.  
 
 

Transities in agrarische sector 
 
Wat willen we bereiken? 
Als plattelandsgemeente met een groot buitengebied willen we bijdragen aan een nieuw per-
spectief voor de land- en tuinbouw, gericht op een duurzame productie door een gezonde, veili-
ge en gewaardeerde veehouderij.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
In regionaal verband leveren we onze bijdrage met name aan de ontwikkelingen rond AgriFood 
Capital. In ‘eigen huis’ bieden we ontwikkel- en experimenteerruimte aan innovatief en duur-
zaam ondernemen. We hanteren als uitgangspunt het respecteren van reeds genomen beslui-
ten. De uitgangspunten van het vrij recente plan buitengebied en de geurverordening worden 
gehandhaafd maar dat laat onverlet dat we de effecten volgen en evalueren. Waar nodig leidt 
dit, samen met mogelijke actuele ontwikkelingen, tot aanpassingen en bijstellingen.  
 
Voor de gewenste transitie van de landbouw komen meerdere instrumenten aan de orde. Dit 
betreft in ieder geval de doorvertaling van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 
(BZV) en het Plan van Aanpak Zorgvuldige Veehouderij. Het eerste met name ter toetsing van 
de vraag wanneer sprake is van een ‘zorgvuldige veehouderij’; dit zal een doorvertaling moeten 
krijgen in het bestemmingsplan buitengebied. Het tweede gericht op de aanpak van concrete 
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situaties waarin nu knelpunten, in de vorm van overlast door geur, fijnstof en beleving, worden 
ervaren.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We stellen allereerst een platform in van alle belangenorganisaties die betrokken zijn bij de 

plattelandsproblematieken. Zo creëren we een dialoog met de verschillende betrokken 
partners met als doel klankborden en creëren van draagvlak voor gewenst beleid. Aan de 
hand van (een) startnotitie(s), waarin de diverse problematieken en mogelijke ontwikkelsce-
nario’s worden geschetst, bespreken we deze binnen dat platform. Ook de raadscommissie 
Ruimtelijke Zaken betrekken we hierbij. Op basis van de bevindingen komen we tot een 
uitwerking van beleidskaders.  

- Voor het Plan van Aanpak Zorgvuldige Veehouderij brengen we in eerste instantie in beeld 
waar knelpunten worden ervaren. We gaan vervolgens voor die situaties, samen met on-
dersteuning van het provinciaal ‘urgentieteam’, een concrete aanpak opstellen. Met het oog 
op de volksgezondheid betrekken we ook professionele gezondheidsorganisaties in deze 
problematieken. 

- We houden aandacht en zorg voor landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven in 
het buitengebied. 

 
 
Natuur en landschap 
 
Wat willen we bereiken? 
Bernheze is een groene gemeente. Dat groene imago zullen we koesteren en verder uitbou-
wen. Wij willen dat onze inwoners, recreanten en ondernemers daarvan optimaal gebruik kun-
nen maken. We continueren en stimuleren dit. Zo wordt De Maashorst een Landschap van Allu-
re wat niet alleen voor een positieve uitstraling zorgt in de gehele gemeente Bernheze maar ook 
ver daarbuiten.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
In 2012 is het Landschapsontwikkelingsplan opgesteld. Op basis hiervan wordt uitvoering ge-
geven aan diverse ‘groene’ projecten die een bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikke-
ling van de natuur en landschap in Bernheze. 
 
Ook geven we uitvoering aan de beleidsregel landschappelijke kwaliteitsverbetering. Het bui-
tengebied van de gemeente Bernheze is volop in beweging. Ontwikkelingen in de agrarische 
sector en op het gebied van recreatie en toerisme zorgen voor veranderingen in het gebruik van 
het buitengebied. Afstemming met en verantwoord gebruik van natuur en landschap staan hier-
bij centraal.  
 
In regionaal verband leveren we onze bijdrage met name aan de Stichting Maashorst in Uitvoe-
ring. Samen met deze stichting en lokale ondernemers werken we aan ‘Meer Maashorst, een 
gezond landschap’. Ook wordt ieder jaar uitvoering gegeven aan een uitvoeringsprogramma 
bestaande uit verschillende elementen die bijdragen aan het behoud en versterking van de 
natuur- en landschapskwaliteiten in het buitengebied.     
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We breiden de adviesgroep flora en fauna uit met een aantal belangenorganisaties uit het 

buitengebied. Door het nieuwe partneroverleg met het thema natuur en landschap wordt 
een dialoog gecreëerd met als doel klankborden en creëren van draagvlak voor gewenst 
beleid. 
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- We richten erven in, leggen landschapselementen aan en onderhouden deze. 
- We realiseren ecologische verbindingszones.  
- We leggen dorpsommetjes aan. 
- We herstellen en beschermen het wijstverschijnsel bij Donzel.  
- We geven concreet uitvoering aan de projecten benoemd in ‘Meer Maashorst, een gezond 

landschap’ en het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. 
- Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen passen we de beleidsregel landschappelijke kwali-

teitsverbetering toe.  
 
 
Wonen 
Wat willen we bereiken? 
We willen woningbouw die voldoet aan de vraag, zowel in functioneel als in financieel opzicht; 
dus betaalbaar wonen voor jong en oud. Dat betekent met name dat we ons vooreerst richten 
op huurwoningen. Daarnaast staan we open voor nieuwe woonvormen, vooral om met het oog 
op de ontwikkelingen binnen de zorgsector in te kunnen spelen op de wens naar mogelijkheden 
om de zorg een plek te kunnen geven binnen de reguliere huisvesting. 
 
Hoe geven we dat vorm? 
Allereerst geven we invulling aan de Notitie Betaalbaar Wonen Bernheze. We werken de daarin 
aangegeven aanbevelingen uit, ondermeer betreffende een pilot voor de realisatie van sociale 
woningbouw, in eerste instantie met name in Heeswijk-Dinther. Aan de hand van de halfjaarlijk-
se monitoring van de woningbouw, zoals afgesproken in de notitie stagnerende grondverkopen, 
volgen we nauwgezet de marktontwikkelingen en passen waar nodig en/of gewenst ons wo-
ningbouwprogramma daar op aan. Daarnaast onderzoeken we door middel van een woningbe-
hoefteonderzoek de vraag/behoefte niet alleen op gemeenteniveau maar ook op kernniveau. 
We stemmen de vraag en de mogelijke invulling daarvan ook binnen de regio af. 
 
We blijven in gesprek met de woningbouwcorporaties als primaire partners in de volkshuisves-
tingstaak. Dit dient te resulteren in concrete prestatieafspraken in het licht van actuele volks-
huisvestelijke ontwikkelingen, waaronder de nieuwe regelgeving over het gemeentelijk toezicht 
op corporaties. Wanneer met de corporaties echter om wat voor redenen dan ook geen goede 
resultaten geboekt kunnen worden, richten wij ons op andere partners.  
 
We gaan onderzoeken of en in welke mate we mogelijkheden kunnen bieden voor nieuwe 
woonvormen gericht op de combinatie wonen-zorg, zoals voor mantelzorgwonen en woonzorg-
combinaties. We stemmen ook dat af op hetgeen de ontwikkeling binnen de zorgsector bete-
kent voor de vraag vanuit de samenleving. 
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- Met een woningbehoefteonderzoek brengen we per woonkern de exacte kwantitatieve en 

kwalitatieve vraag in beeld (2015). 
- Invulling van een pilot sociale woningbouw conform Notitie Betaalbaar Wonen Bernheze, in 

eerste instantie in Heeswijk-Dinther. 
- Halfjaarlijkse monitoring woningbouw, gekoppeld aan actualisering grondexploitaties bij 

vaststelling van de jaarrekening en begroting. 
- We herijken de prestatie-afspraken met woningbouwcorporaties in het licht van de huidige 

tijdgeest. 
- We stellen een beleidsvisie wonen-zorg op en werken deze uit in plannen zodat daarna 

daadwerkelijke realisatie kan plaatsvinden.  
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Welstand  
 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen de regeldruk voor inwoners en bedrijven in Bernheze verminderen. De welstand-
stoets wordt deels of geheel afgeschaft. 

 
Hoe geven we dat vorm? 
Het welstandsbeleid wordt geactualiseerd waarbij de welstandstoets wordt afgeschaft voor zo-
ver monumenten, beschermde dorpsgezichten, beeldbepalende panden en cultureel historisch 
erfgoed niet worden bedreigd.  

 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We formuleren nieuwe toetsingkaders voor welstand waarbij het afschaffen van de wel-

standstoets centraal staat. Wij bieden u in de eerste helft van 2015 een voorstel aan over 
de nieuwe welstandsregels.  

- We houden aandacht en zorg voor monumenten, beschermde dorpsgezichten, beeldbepa-
lende panden en cultureel historisch erfgoed. 
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Financiën 
 
 
Algemeen 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen een gezonde financiële gemeente blijven. Onze taken worden uitgebreid, terwijl we 
daarvoor minder gelden ontvangen. We willen een evenwichtige verdeling maken van de be-
schikbare middelen in relatie tot onze verantwoordelijkheid op de diverse beleidsterreinen. Dit 
betekent dat we keuzes moeten maken. We gebruiken daarvoor mede de uitkomsten uit het 
onderzoek (spiegel) dat we willen starten in het kader van onze bestuurskracht. Dit zal zich 
mede vertalen in onze begroting. Er zijn geen taboes als het gaat om bezuinigingen. Wel ont-
zien we de sociaal zwakkeren en voeren we geen bezuinigingen door op subsidies die jeugdle-
den van verenigingen raken. We informeren onze inwoners op een transparante manier.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
De gemeente Bernheze wil de komende jaren haar ambities steeds afwegen naar de financiële 
haalbaarheid. Het heroverwegen van bestaand beleid en het terugbrengen van budgetten zijn in 
eerste instantie waar kritisch naar gekeken gaat worden. We zijn er ons van bewust dat de 
speelruimte hiervan zijn grenzen kent. Nadrukkelijk kijken we wat samenwerkingsmogelijkheden 
kunnen opleveren. Denk hierbij aan cocreatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen. Via handige allianties willen we deze partijen stimuleren tot vernieuwende (finan-
ciële) arrangementen. Door middel van het inzetten van eigentijdse en digitale kanalen willen 
we de financiële informatie beter gaan communiceren.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
- We maken evenwichtige keuzes gelet op taken en beschikbare middelen.  
- We bieden jaarlijks een sluitende meerjarenbegroting aan. 
- We zetten digitale tools in om financiële informatie intern en extern beter te communiceren. 
 
Participatie en een gedragen WOZ-waardering 
 
Wat willen we bereiken? 
Onze inwoners en bedrijven meer inzicht bieden in de manier waarop we de jaarlijkse WOZ-
waardes vaststellen. Ook willen we ze meer betrekken bij dit proces. 
 
Hoe geven we dat vorm? 
We gaan dit doen door onze belastingplichtigen hier actief bij te betrekken. Voorafgaand aan de 
definitieve aanslagoplegging en vaststelling van de WOZ-waardes krijgt een belastingplichtige 
inzicht in de onderliggende gegevens van de betreffende WOZ-waarde. Dit gaan we realiseren 
via onze website. Men krijgt daarbij de mogelijkheid om digitaal opmerkingen en aanvullingen 
aan te geven. Deze opmerkingen nemen we mee bij de definitieve waardebepaling. Hierdoor 
bereiken we dat we onze inwoners en bedrijven actiever betrekken bij de totstandkoming van 
hun WOZ-waarde. We verwachten dat we de WOZ-waarde hiermee transparanter maken. Bo-
vendien kunnen we als gemeente de ingekomen reacties gebruiken om ons proces van WOZ-
waardering verder te optimaliseren. 
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in? 
Via onze website krijgen onze inwoners en bedrijven de mogelijkheid om voorafgaand aan de 
definitieve vaststelling van hun WOZ-waarde de onderliggende gegevens in te zien. We willen 
dit realiseren in de periode 2014-2015, binnen de bestaande budgetten. 
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Bedrijfsvoering  
 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen een compacte en flexibele organisatie zijn. Een organisatie die in staat is om snel en 
adequaat de dynamiek en de complexiteit van de omgeving te vertalen naar de dagelijkse prak-
tijk. Maatschappelijke ontwikkelingen, politiek bestuurlijke doelen en de ‘toekomstvisie Bernhe-
ze 2020’ vormen belangrijke pijlers hiervoor. Een van deze ontwikkelingen betreft teruglopende 
inkomsten. De hieruit voortgevloeide taakstelling willen we over vier jaar gerealiseerd hebben.  
 
Hoe geven we dat vorm? 
De nieuwe organisatie stelt integraal- en zaakgericht werken, overheidsparticipatie en 
communicatie centraal. De structuur van de nieuwe organisatie is geënt op een procesmatige 
inrichting met verantwoordelijkheden laag in de organisatie. De nieuwe structuur is ondersteu-
nend aan de gewenste cultuur. Een cultuur waarin zelfsturing, zelfoplossend vermogen, integra-
le samenwerking, elkaar aanspreken en feedback geven als normaal wordt beschouwd. Het 
management stuurt medewerkers hierop aan met het streven om binnen een periode van vier 
jaar tot deze cultuur te komen. Tevens nemen we de financiële gevolgen onder de loep.  
 
Met welke activiteiten vullen we dit concreet in?  
- We zoeken samenwerking met de As50 gemeenten en Landerd, in het bijzonder op het 

niveau van bedrijfsvoering. Dit doen we als we kunnen aantonen dat dit onze organisatie 
sterker maakt en het meerwaarde biedt voor onze inwoners.  

- Met de teams van de verschillende domeinen maken we prestatieafspraken over de te be-
halen resultaten, onder verantwoordelijkheid van de domeinmanager. De organisatie zorgt 
voor de middelen om het werk van medewerkers te faciliteren zodat deze kunnen voldoen 
aan de prestatieafspraken.  

- Met de start van de nieuwe organisatie kunnen we ons richten op strategische personeels-
planning. Dat betekent dat we de kwaliteit en de kwantiteit van het personeel afstemmen op 
de datgene wat de toekomst van onze organisatie/gemeente vraagt.  

 


