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INLEIDING 

Samen voor Bernheze  

Wat ons bindt 

De gemeenteraadsverkiezingen van maart liggen ruim een half jaar achter ons. In de korte cam-

pagnetijd die eraan vooraf ging, hebben de zeven politieke partijen gestreden om de gunst van de 

kiezer. Daarbij was het logisch om de onderlinge verschillen uit te vergroten en de kiezer te laten 

zien dat er daadwerkelijk iets te kiezen was.  

Desondanks leerde een vergelijking van de zeven verkiezingsprogramma’s dat de inhoudelijke 

standpunten van de politieke partijen over Bernhezer onderwerpen veel overeenkomsten vertonen. 

De 23 gemeenteraadsleden laten zich namelijk leiden door hetgeen hen bindt: ‘het belang van 

Bernheze en haar inwoners’. 

In dit bestuursprogramma voor de periode 2018 - 2022 verwoorden we dat gezamenlijke en bin-

dend belang. Dat doen we door te formuleren wat we willen bereiken, wat we gaan doen en wan-

neer. Bovendien geven we aan hoe de gemeenteraad dat kan sturen en controleren. Daarmee 

hopen we (een eerste) antwoord te geven op de adviezen van de Rekenkamercommissie over de 

kwaliteit van de beleidsinformatie in het algemeen en toetsbare doelen in het bijzonder. 

We waarderen wat er is ... 

Dit bestuursprogramma begint niet bij nul. We gaan door met de lopende zaken en bouwen voort 

op wat er in de afgelopen jaren in gang is gezet.  

Zo herbevestigen we de uitspraak van de gemeenteraad dat Bernheze zelfstandig blijft (tenzij ex-

terne ontwikkelingen aanleiding zijn om een nieuwe discussie te starten). We blijven het unieke 

profiel van onze gemeente, dat richting geeft aan ons handelen, omarmen: ‘Bernheze is een unie-

ke gemeente. Allereerst door de ligging. Bernheze ligt in een landelijke omgeving waarin het heer-

lijk wonen is. Daarbij ligt de gemeente tussen grote verbindingswegen, die zorgen voor een prima 

bereikbaarheid. De inwoners zijn actief, zowel maatschappelijk betrokken als ondernemend. Dit 

zorgt voor een grote sociale samenhang, met name binnen de vijf kernen waarbij de gemeente de 

samenhang tussen de kernen bevordert. Tot slot zijn er recreatieve parels met allure, wat Bernhe-

ze een prettige plek maakt om te vertoeven.’ 

Twee jaar geleden stelde de gemeenteraad drie strategische thema’s vast: transitie landbouw, 

wonen en recreatie. Sindsdien hebben we met extra energie aan deze thema’s gewerkt. Zowel 

binnen onze eigen gemeente als ook in onze regio, hebben we concrete resultaten geboekt. We 

willen dat de komende vier jaar voortvarend doorzetten. 

Naast de drie strategische thema’s vraagt nog een ander onderwerp onze inzet: De maatschappe-

lijke opgave in het sociaal domein. Die is enorm. Veel gaat goed, maar in de voorliggende be-

stuursperiode willen we aandachtspunten actief oppakken. 

In de afgelopen bestuursperiode stelde de gemeenteraad belangrijke kadernota’s vast. Dat ge-

beurde onder andere op het terrein van gezondheid, recreatie en toerisme, integrale veiligheid, 

mobiliteit, maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid. Ze vormen voor het college van BenW de 

basis om op door te gaan. Een concrete vertaling ervan vindt plaats in de diverse uitvoerings- en 

domeinplannen.  
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... en we voegen toe 

Het coalitieakkoord dat de fracties van CDA, Lokaal en SP in mei met elkaar sloten, borduurt voort 

op de goede basis die in de afgelopen bestuursperiode is gelegd en vormt het vertrekpunt voor dit 

bestuursprogramma. In het coalitieakkoord leggen we nadrukkelijk ook nieuwe accenten. We stre-

ven ernaar een nog meer eigentijdse, sociale en duurzame gemeente te worden, met oog voor 

iedereen. We hebben in het bijzonder aandacht voor de drie strategische thema’s, de opgaven in 

het sociaal domein en de manier van samenwerken. 

In de navolgende hoofdstukken concretiseren we de accenten daaruit. Uiteraard is het bestuurs-

programma geen statisch document. We willen de komende vier jaar wendbaar blijven om in te 

kunnen spelen op actualiteiten. 

Samenwerken en participeren 

… met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers 

De doelstellingen die we in dit bestuursprogramma opnemen, willen we bereiken in nauwe samen-

werking met onze maatschappelijke partners, met ondernemers en met de inwoners van onze ge-

meente. Graag maken we bij het realiseren van onze maatschappelijke opgaven optimaal gebruik 

van de ervaringskennis en deskundigheid in onze lokale samenleving. Andere inzichten, nieuwe 

geluiden en creatieve dwarsigheid leiden immers vaak tot een betere kwaliteit. We staan open voor 

initiatieven van onze inwoners. We betrekken, als daar ruimte voor is, inwoners in een zo’n vroeg 

mogelijk stadium bij het formuleren en uitvoeren van beleid. Bovendien kunnen wij het niet zonder 

onze partners. Wij willen streven naar een zorgzame gemeente die maatwerk biedt aan elke inwo-

ner met een hulpvraag, maar dat bereiken we alleen in samenwerking met (professionele) zorgor-

ganisaties. We kunnen nog zo hoog opgeven over een duurzame doorontwikkeling van agrarische 

bedrijven, maar daar hebben we de sector zelf toch echt bij nodig. We kunnen in dit bestuursak-

koord hameren op het belang van je thuisvoelen in een veilige woon- en leefomgeving, maar daar 

moeten ook inwoners, politie en openbaar ministerie een bijdrage aan leveren. En we kunnen de 

mond vol hebben van energieneutraliteit, maar ook daar zullen anderen zoals woningcorporaties, 

bouwbedrijven en consumenten een flinke duit in het zakje moeten doen. 

De inbreng van betrokkenen is vooral gericht op het gebruik maken van de kennis en kunde die in 

onze samenleving volop aanwezig zijn. Inhoudelijke verrijking staat daarbij voor ons voorop, het 

creëren van draagvlak is daarvan een afgeleide. Deze ontwikkeling heeft effect op de rol en de 

positie van college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. En vraagt zo nu en dan om los te 

laten.  

… in de regio 

Bernheze is een zelfstandige en open gemeente met nauwe samenwerkingsrelaties in de regio 

Noordoost Brabant/AgriFoodCapital. We doen lokaal wat lokaal kan en regionaal wat nodig is. Al-

leen zijn we misschien sneller, maar samen komen we verder en staan we sterker. Dat geldt zeker 

voor onze drie strategische thema’s: transitie landbouw, wonen en recreatie. Samenwerking is voor 

ons een krachtig middel om de belangen van onze inwoners te behartigen. In de komende be-

stuursperiode werken we (gemeenteraad en college) mee aan het samenstellen van een nieuwe 

strategische agenda van de regio Noordoost Brabant/AgrifoodCapital.  

… met de gemeenteraad 

We vinden het belangrijk dat de gemeenteraad goed in staat is om zijn volksvertegenwoordigende, 

kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Daarom willen we de komende bestuursperiode 

nadrukkelijk samen met de gemeenteraad aan een aantal inhoudelijke opgaven werken. Dat gaat 

dan vaak om dossiers waarin niet alleen de gemeente, maar ook bijvoorbeeld maatschappelijke 
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partners een verantwoordelijkheid hebben. Dossiers waarin niet   n panklaar antwoord voorhan-

den is, maar waarin we met z’n allen, vanuit een gedeelde probleemstelling, moeten werken aan 

gezamenlijk gedragen oplossingen. Dossiers, met andere woorden, die niet op voorhand zijn dicht-

getimmerd. Deze vorm van werken willen wij in deze bestuursperiode in ieder geval (blijven) toe-

passen op onze drie strategische thema's, het sociaal domein en de omgevingswet. Mogelijk die-

nen zich nog andere grote projecten aan, die nu nog niet zijn te voorzien. We komen daarover 

graag met de gemeenteraad in gesprek. Bovendien willen we met de gemeenteraad de mogelijk-

heden van een nieuw vergadermodel verkennen. Daarmee willen we recht doen aan de rolinvulling 

van de raad in de veranderende samenleving. 

Financiën 

Wij willen de gezonde financiële positie van onze gemeente behouden. Dit betekent voor ons dat 

er ook de komende 4 jaren sprake moet zijn van een structureel evenwicht tussen uitgaven en 

inkomsten. De financiële onderbouwing van dit bestuursprogramma geven we weer in de meerja-

renbegroting 2019 – 2022. 
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GEMEENTERAAD 

Subdoel: Bestuur is goed toegerust 

Wat willen we bereiken: 

De gemeenteraad is in staat zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te 

vervullen. De raad spreekt uit welke maatschappelijke effecten bereikt moeten worden en contro-

leert of deze effecten bereikt zijn. Het college ondersteunt en voert uit. Raad en college werken 

hierbij samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Zie ook ‘participatie van 

onze inwoners en maatschappelijke organisaties’ op pagina 7. 

Wat gaan we doen: 

- We gaan in gesprek met de raad over grote dossiers en strategische thema’s en de wijze van 

behandeling daarvan. 

- Voor grotere projecten gaan we voor de raad startnotities uitbrengen, waarin in ieder geval 

duidelijk wordt hoe en op welk moment raad, maatschappelijk middenveld en inwoners betrok-

ken worden in het proces. We maken een format voor een startnotitie.  

- We verkennen met de raad de mogelijkheden voor een nieuw vergadermodel. Daarmee willen 

we recht doen aan de rolinvulling van de raad in de veranderende samenleving. 

- We stellen een digitaal burgerplatform in.  

- Wij gaan ervoor zorgen dat medewerkers heldere raadsvoorstellen schrijven die voldoen aan 

de uitgangspunten ‘Helder Adviseren’. Dit doen wij onder andere door het blijven coachen van 

medewerkers. 

Wanneer: 

- Een werkgroep uit de raad heeft in het tweede kwartaal van 2019 de verkenning naar de mo-

gelijkheden voor een nieuw vergadermodel afgerond. 

- De raad stelt het format voor de startnotitie voor grotere projecten in de eerste helft van 2019 

vast. 

- We verkennen de mogelijkheden voor een digitaal burgerplatform in 2019 en voeren dit in 2020 

in. 

- In het eerste kwartaal van 2019 toetsen wij de raadsvoorstellen aan de uitgangspunten ‘Helder 

Adviseren (0-meting). We gaan hierbij uit van de raadsvoorstellen die zijn voorgelegd aan de 

nieuwe raad (vanaf mei 2018). 

Sturen en Controleren: 

- Elk groot dossier is gestart met een startnotitie. Dit geldt in ieder geval voor het sociaal domein 

en de omgevingsvisie. 

- 80% van de raadsvoorstellen voldoet aan de uitgangspunten van Helder Adviseren. 



 

7 | P a g i n a  

 

 

PARTICIPATIE VAN ONZE INWONERS EN  
 MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

Subdoel: Bestuur is goed toegerust 

Wat willen we bereiken: 

De verhouding tussen overheid en samenleving verandert. De overheid werkt steeds meer samen 

met partijen uit de samenleving, wat ervoor zorgt dat inwoners zelf meer invulling geven aan de 

samenleving. Dit betekent een andere rol voor de overheid. We willen aansluiten op deze verande-

ringen in de maatschappij door nieuwe vormen van participatie te zoeken en participatie te intensi-

veren. Daarbij willen we onze scores van de Burgerpeiling altijd op een hoger niveau hebben dan 

die van een vergelijkbare gemeente. 

Wat gaan we doen: 

- We zoeken samen met onze inwoners naar meer mogelijkheden om hen te betrekken bij be-

sluitvorming (experimenteren met andere vormen). Zowel in de beleidsvormende als uitvoe-

rende fase (bijvoorbeeld zelf uitvoeren van groenonderhoud).  

- We pakken door op de manier van werken van de Tafel van Bernheze; deze willen we bijvoor-

beeld inzetten bij onderwerpen als de omgevingsvisie. In de startnotitie sociaal domein bordu-

ren we hierop voort met een op maat gesneden aanpak aansluitend op initiatieven van sta-

keholders.  

- We voeren een digitaal burgerplatform in. 

- College en raad gaan met elkaar in gesprek over hun rollen in het intensiveren van de inwo-

nersparticipatie en welke verantwoordelijkheid daarbij past. 

- Bij ieder te starten project of proces maken we vooraf in de uitwerking van activiteiten inzichte-

lijk hoe inwonersparticipatie plaatsvindt. We gaan na wie stakeholders zijn en gaan vroeg in het 

proces met hen in gesprek. Betrekken bij de besluitvorming komt pas daarna. 

Wanneer: 

- We verkennen de mogelijkheden voor een digitaal burgerplatform in 2019 en voeren dit in 2020 

in. 

- In 2019 gaan college en raad met elkaar in gesprek over hun rollen.  

- We zetten ons deze bestuursperiode in voor ontwikkeling van participatie van inwoners. 

Sturen en controleren: 

- Indicatoren van waarstaatjegemeente: 

 Gemeente luistert naar inwoners 

 Gemeente stelt zich flexibel op 

 Gemeente betrekt inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen 

 Gemeente biedt ruimte voor initiatieven. 

- 80% van onze schriftelijke communicatie met inwoners voldoet aan de uitgangspunten van 

Helder Schrijven. 

- Bij alle grote dossiers heeft een expliciete afweging plaatsgevonden in de startnotitie over par-

ticipatie van inwoners/bedrijven/instellingen. 

- De scores van de Burgerpeiling (samenwerking van gemeente met inwoners en bereidheid van 

inwoners bij te dragen aan een leefbare buurt) zijn hoger dan die van een vergelijkbare ge-

meente. 
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VEILIGHEID 

Subdoel: Bernheze treedt op tegen ondermijning en heeft aandacht voor de afstemming van 

mensen met problematiek op gebied van zorg en veiligheid. Het aantal high impact crimes 

in Bernheze blijft laag 

Wat willen we bereiken: 

- Onze inwoners voelen zich thuis in een veilige woon- en leefomgeving. We willen minimaal 

vasthouden aan een 7,8 die onze inwoners in de burgerpeiling aan sociale veiligheid geven. 

- We willen inzicht krijgen in welke mate ondermijnende criminaliteit in Bernheze voorkomt en dit 

zoveel mogelijk stoppen en tegenhouden.  

- We hebben aandacht voor mensen met een complexe casuïstiek op het gebied waar zorg en 

veiligheid elkaar raken. We streven naar een snelle toegang voor beschikbare hulp/zorg. 

Wat gaan we doen: 

- In 2018 is het beleidskader Integrale Veiligheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 

vastgesteld. De prioriteiten voor de periode 2019-2022 zijn: high impact crimes, woonoverlast, 

aanpak ondermijning bedrijventerreinen en buitengebied, aanpak jeugdoverlast en jeugdgroe-

pen, alcohol- en drugsgebruik, de veiligheidsregio en aanpak van ondermijning in brede zin. 

We geven uitvoering aan de onderdelen/taken die in het Uitvoeringsprogramma Integrale Vei-

ligheid zijn beschreven.  

- Ondermijning: We blijven investeren (extra capaciteit) in de aanpak van ondermijnende crimi-

naliteit in onze gemeente. Het beleidskader Integrale Veiligheid en het Actieplan aanpak on-

dermijning 2018-2020 vormen de basis voor de aanpak. Dit betekent in ieder geval dat we met 

de volgende activiteiten aan de slag gaan: 

 We pakken signalen van ondermijnende criminaliteit adequaat op. Dit kan alleen door 

daadkrachtig en integraal op te treden samen met Politie, Openbaar Ministerie, Belasting-

dienst, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en andere overheidspart-

ners.  

 We zetten bestuurlijk instrumenten structureel in om te voorkomen dat we ondermijnende 

criminaliteit faciliteren.  

 We versterken onze informatiepositie om beter zicht te krijgen op de mate waarin onder-

mijnende criminaliteit voorkomt.  

 We investeren in bestuurlijke en ambtelijke bewustwording en meldingsbereidheid ten aan-

zien van signalen en risico’s van ondermijnende criminaliteit in Bernheze. Ook betrekken 

we inwoners hier actief bij.  

- Zorg/veiligheid: we gaan extra investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid. Professio-

nals van de domeinen veiligheid en zorg moeten goed met elkaar samenwerken. 

Wanneer: 

- Het Actieplan aanpak ondermijning 2018-2020, het beleidskader Integrale Veiligheid 2019-

2022 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vormen de basis voor de tijd waarin we de 

acties realiseren. 

Sturen en controleren: 

- Bij de volgende burgerpeiling veiligheid en leefbaarheid, in 2022, geven inwoners minimaal een 

7,8 voor sociale veiligheid in hun leefomgeving.  

- We hebben de acties uit het Actieplan aanpak ondermijning 2018-2020 gerealiseerd. 
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MOBILITEIT 

Subdoel: Bewerkstelligen duurzame mobiliteit 

Wat willen we bereiken: 

We willen met duurzame mobiliteit een balans bereiken tussen een aangenaam woonklimaat en 

economische activiteiten. 

Wat gaan we doen: 

Als kader houden we het ‘Duurzaam Mobiliteitsplan Bernheze 2016-2022’ aan. Binnen de uit-

gangspunten van het mobiliteitsplan werken we aan de volgende onderwerpen: 

- We stimuleren fietsgebruik: hiermee proberen we meer inwoners gebruik te laten maken van 

de fiets. 

- We zoeken oplossingen voor de problematiek in het buitengebied. 

- We verbeteren verkeersveiligheid met een mensgerichte aanpak (naast infrastructuur), zoals 

verkeerseducatie en trainingen voor ouderen. 

- We faciliteren en promoten keten mobiliteit, vooral in relatie tot Openbaar Vervoer. 

- We ondersteunen kleinschalige mobiliteitsoplossingen. 

Ook blijven we investeren in verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze kernen. In de centra 

van onze drie grootste kernen is de automobilist steeds meer te ‘gast’ en staan veiligheid voor fiet-

ser en voetganger voorop, waardoor er een beter ‘verkeersklimaat’ ontstaat en de verblijfskwaliteit 

in onze centra verbeterd wordt. 

Wanneer: 

- Snelfietsroute Uden-Heesch, uitvoering 2019-2020. 

- Vorstenbosch: herinrichting Kerkstraat, uitvoering 2020. 

- Gedragsbeïnvloeding zoals bijvoorbeeld fietscursus berijden elektrische fiets voor ouderen. 

Verkeerseducatie in samenwerking VVN, 2019 en terugkerend in de opvolgende jaren. 

- Traverse Heeswijk-Dinther, uitvoering 2019-2022. 

- Herinrichtingsplan voor de Graafsebaan, uitvoering start in 2019. 

- Nistelrode: herinrichting Het Laar, uitvoering 2019. 

- Heesch: aanpak rotonde Cereslaan-Bosschebaan 2019-2020. 

Sturen en controleren: 

- Proportionele inrichting van de weg past bij de functie en het gebruik (duurzaam veilig). 

- Inwoners en andere belanghebbenden zijn betrokken. 

- Behoud van groen waar het kan en ontharding waar nodig (klimaatbestendig). 
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ECONOMISCHE ZAKEN 

Subdoel: Zo veel mogelijk inwoners aan het werk, voldoende ruimte om te ondernemen 

Wat willen we bereiken: 

Ondernemers hebben een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze gemeenschap. We willen 

leefbare centra behouden; met voldoende voorzieningen, waaronder detailhandel. Concentratie 

van detailhandel in de diverse kernen heeft onze voorkeur en helpt bij het voorkomen van onge-

wenste leegstand.  

We willen werkgelegenheid creëren voor onze inwoners en hen laten profiteren van de goede eco-

nomische ontwikkelingen. Inwoners die willen werken en daarbij hulp nodig hebben, krijgen deze 

hulp. We willen ondernemers de ruimte bieden om volop te kunnen investeren. De strategische 

thema’s toerisme & recreatie en landbouw vormen hiervoor belangrijke economische dragers in 

Bernheze. 

Wat gaan we doen: 

- Om onze eigen MKB-bedrijven ruimte voor ontwikkeling te bieden, gaan we aan de slag met de 

bestemmingplannen ’t Retsel, de Vismeerstraat en ’t Runneke zodat we daar in deze periode 

bedrijfskavels gaan uitgeven.  

- Alle bijstandsgerechtigden die willen en kunnen werken krijgen hulp bij het vinden van werk. 

- Voor alle andere uitkeringsgerechtigden die willen en kunnen werken, maken we goede werk-

afspraken met het UWV, om ook hen te laten participeren op de arbeidsmarkt. 

- We gaan niet-uitkeringsgerechtigden, die willen werken, maar dat door een beperking niet zelf-

standig kunnen (verminderde loonwaarde) ondersteunen richting een werkplek. 

- Samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren in de centra willen we afspraken maken 

om de centra levendig te houden. We proberen voorzieningen in de centra te concentreren en 

daarbuiten willen we ondernemers een ander perspectief bieden. Hierbij bieden we maatwerk.  

- We blijven onze relaties met bedrijven actief onderhouden, zodat we goed op de hoogte blijven 

en daarop kunnen handelen.  

- De gemeente Bernheze houdt in haar aanbestedingsbeleid rekening met plaatselijke leveran-

ciers in verband met het stimuleren van de lokale economie.  

- Bedrijven die willen verhuizen vanwege aard en schaalgrootte willen wij faciliteren (meeden-

ken). Wij zijn volgend; het initiatief ligt bij de verzoeker, deze zal zelf met plannen moeten ko-

men. 

- Met ondernemers met verhuisplannen verkennen we samen de mogelijkheden. 

Wanneer: 

- We zijn bezig met de wijziging van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein ’t Retsel. Dit 

wordt in 2018 vastgesteld (op basis van wijzigingsbevoegdheid college), zodat we in 2019 ka-

vels uit kunnen geven. In 2019 wordt het bestemmingsplan Vismeerstraat vastgesteld en in 

2020 volgt de vaststelling van het bestemmingsplan ’t Runneke. 

- De invulling van de extra uren voor economisch beleid geeft ons vanaf 2018 de mogelijkheid 

om onze relatie met de ondernemers verder te versterken.  

- We voeren continue overleg met ondernemers. 
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Sturen en controleren: 

- We behouden het aantal van 126,2 vestigingen per 1.000 inwoners beroepsbevolking
1
.  

- We behouden het aantal banen van 555,3 per 1.000 inwoners beroepsbevolking
2
.  

- We monitoren cijfers van het UWV (maandelijkse monitor UWV). 

- Uiterlijk in 2019 hebben we de bestemmingsplannen van de bedrijventerreinen ’t Retsel en de 

Vismeerstraat vastgesteld. In 2020 is bestemmingsplan ’t Runneke vastgesteld. 

                                                      

1-2
 LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.   
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HEESCH-WEST 

Subdoel: Ontwikkeling regionale bedrijventerrein Heesch-West als het duurzaamste terrein 

in de regio 

Wat willen we bereiken: 

Voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio Noordoost Brabant is het 

noodzakelijk dat Heesch-West als een duurzaam (zowel op het gebied van energie als ecologie), 

kwalitatief hoogwaardig en ook vanuit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijventer-

rein wordt ontwikkeld. 

Wat gaan we doen: 

- Wij verlenen medewerking aan de uitvoering van het in 2017 vastgestelde “Masterplan 

Heesch-West” met de focus op logistiek, bouw en circulaire economie.  

- We stellen het bestemmingsplan vast voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. In eerste 

aanleg voor 50 ha. En in tweede aanleg nog eens 30 ha.  

- We dragen de gronden over aan de gemeenschappelijke regeling Heesch-West. 

Wanneer: 

- We stellen het ontwerp-bestemmingsplan in 2019 vast. 

- De gemeenschappelijke regeling Heesch-West geeft het terrein van 80 ha uiterlijk in 2028 uit. 

- We dragen de gronden uiterlijk in 2020 over aan de GR. 

Sturen en controleren: 

- We starten de uitgifte van kavels in 2021. 

- De te vestigen bedrijven zijn bovenmodaal gericht op een langdurige duurzame bedrijfsvoering. 

- Controle vindt plaats via de jaarlijkse planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke 

regeling Heesch-West. 
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ONDERWIJS 

Subdoel: Goed onderwijs is beschikbaar, goede onderwijshuisvesting 

Wat willen we bereiken: 

We willen dat de leerlingen in onze gemeente zo dicht mogelijk bij huis naar een passende school 

gaan. We willen hiervoor de afstemming tussen jeugdhulp en onderwijs verbeteren. 

Wat gaan we doen: 

Samen met de gemeenten en de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet On-

derwijs in de regio 30.06 (gemeenten Bernheze, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden) werken we 

verder aan de samenwerkingsagenda die we samen hebben opgesteld:  

- Innoveren en experimenteren in verbindingen jeugdhulp - onderwijs 

- Integrale onderwijs-zorgarrangementen 

- Leerplicht, Kwetsbare jongeren en Voortijdig Schoolverlaten 

- Pilot dyslexie (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) 

- Leerlingenvervoer 

- Voorzieningen (dreigende) thuiszitters 

- Doorontwikkeling Basisteams Jeugd & Gezin (BJG, Toegang & Preventie) 

- Verbinding schoolmaatschappelijk werk in (voortgezet) speciaal en speciaal onderwijs met BJG 

- Overleg Passende Jeugdhulp. 

Onderwijs en gemeenten stellen samen een tijdelijke projectleider aan die fungeert als aanjager 

van de onderwerpen op de ontwikkelagenda met name op het gebied van de aansluiting jeugdhulp 

en onderwijs.  

We zorgen ervoor dat de huisvesting van de scholen hieraan faciliterend is.  

We stellen in 2019 een Integraal Huisvestingsplan op. 

Wanneer: 

- Eind 2018 is de projectleider aangesteld.  

- Afstemming onderwijs-jeugdhulp kunnen we meten met de lokale Monitor aansluiting onder-

wijs-jeugdhulp die in het najaar 2018 wordt uitgevoerd. Deze monitor komt periodiek terug. 

- Het Integraal Huisvestingsplan is in 2019 gereed. 

Sturen en controleren: 

- Monitor aansluiting onderwijs-jeugdhulp. 
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TOERISME EN RECREATIE 

Subdoel: Faciliteren van toerisme & recreatie in goede balans met natuur  

Wat willen we bereiken: 

Goede recreatieve voorzieningen en succesvol recreatief ondernemerschap hebben een positief 

effect op de economische ontwikkeling van de recreatiesector en dragen bij aan een prettige 

woonomgeving voor onze inwoners. Daarom willen we onze recreatieondernemers en -

organisaties ondersteunen in het kwalitatief versterken van hun ondernemerschap en blijven we 

investeren in zaken als recreatieve routes en beleefbare natuur. We koesteren en versterken de 

recreatief belangrijke gebiedskwaliteiten van met name De Maashorst (natuur) en het Aadal (cul-

tuurhistorie), en waar mogelijk leggen we verbindingen (fysiek en ook thematisch) tussen deze 

gebieden met zowel onze kernen (Voor de Maashorst gaat het dan voornamelijk om Heesch & 

Nistelrode en voor het Aadal om Heeswijk-Dinther) als de regio. 

We steken in op het jaarlijks verhogen van het aantal overnachtingen en om het aantal banen in de 

toeristische sector te verhogen naar het landelijke niveau. 

Wat gaan we doen: 

We gaan het actieprogramma van de Visie recreatie en toerisme Bernheze 2018-2022 uitvoeren. 

Daarin zijn de speerpunten: 

- Optimalisatie van de route-infrastructuur 

- Marketing, promotie en informatievoorziening 

- Kwaliteitsimpuls huidige aanbod 

- Versterking van de samenhang. 

We gaan onder andere als aanjaagfunctie de opbrengsten uit toeristenbelasting aantoonbaar in de 

sector zelf investeren in samenspraak met de sector (ontwikkelingsfonds). 

Verder zetten we in op een recreatief aanbod dat aansluit op de vragen vanuit de markt en wat een 

kwaliteitsimpuls geeft aan het bestaande aanbod. Zo willen we, om de toerist langer in Bernheze te 

houden, ruimte bieden aan meer (kleinschalige) verblijfsrecreatie, zo mogelijk ook in vrijkomende 

agrarische bebouwing. We laten het initiatief hiervoor bij de ondernemers, behalve bij de Wildhorst 

(daarvoor maken we samen met betrokken partijen een plan voor de toekomst). We faciliteren 

ondernemers (bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkbijeenkomsten).  

Bernheze is geen eiland, dus onze ambitie op het terrein van toerisme en recreatie pakken we ook 

in regionaal verband op. Waar kansrijk versterken we de samenwerking en verbindingen. Zowel op 

het vlak van marketing/promotie als fysieke verbindingen (bijvoorbeeld recreatieve routes). 

Wanneer: 

- Meerdere acties die bijdragen aan het verwezenlijken van onze recreatieve ambities zijn in 

uitvoering (bijvoorbeeld: verbeteren route-infrastructuur, ontwikkeling Maashorst, ontwikkeling 

Unesco Geopark Peelrandbreuk, invulling VAB-beleid). De planning hiervan is opgenomen in 

het uitvoeringsprogramma 2018-2022 van onze recreatievisie. In 2022 is het actieprogramma 

‘Visie recreatie en toerisme Bernheze 2018-2022’ uitgevoerd. 
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Sturen en controleren: 

- We hebben de acties uit het actieprogramma ‘Visie recreatie en toerisme Bernheze 2018-2022’ 

gerealiseerd.  

- Verhogen van het aantal recreatieve overnachtingen en dit monitoren via opbrengsten toeris-

tenbelasting.  

- Aantal banen in toerisme en recreatie ( 45,2 per 1.000 inwoners in Bernheze) verhogen naar 

het landelijk niveau van 51,4 per 1.000 inwoners. 
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TRANSITIE BUITENGEBIED 

Subdoel: Een gezond, veilig en leefbaar buitengebied met een agrarische sector die 

duurzaam voedsel produceert 

Wat willen we bereiken: 

We willen een gezond, veilig en leefbaar buitengebied. Allerlei ontwikkelingen hebben effect op dat 

buitengebied. De van oudsher voor Bernheze belangrijke agrarische sector en de inrichting van 

ons buitengebied voor wonen, recreëren en werken hebben invloed op de fysieke leefomgeving. 

We hebben als gemeente een rol omdat de agrarische sector een belangrijke sociale, economi-

sche en culturele rol speelt in onze gemeenschap. We willen bijdragen aan een duurzame voed-

selproductie in Nederland. Voor ons betekent dit dat wij onze agrariërs willen steunen bij het stop-

pen met hun bedrijf of het op een duurzame wijze voortzetten daarvan. Ook geven we mogelijkhe-

den om een nieuwe balans te vinden tussen wonen, gezondheid en werken in het buitengebied. 

Wat gaan we doen: 

- We zoeken de nieuwe balans tussen wonen, gezondheid, werken en verblijven in het buiten-

gebied in de op te stellen Omgevingsvisie voor Bernheze.  

- We blijven in gesprek met alle betrokkenen en gebruiken/verfijnen ons VAB-beleid om onge-

wenste leegstand te voorkomen.  

- We zetten de ingezette lijn programma (transitie) Landbouw voort met de focus op reeds ge-

stopte bedrijven en bedrijven die gaan stoppen. 

- We zullen een eigen regeling instellen voor bedrijven die al gestopt zijn en die geen gebruik 

kunnen maken van het stalderingsloket van de provincie. 

- We gaan extra menskracht inzetten om de transitie te begeleiden.  

- We gaan ongewenst gebruik van leegkomende stallen tegen.  

- We toetsen agrarische bedrijven die willen doorontwikkelen aan wettelijke kaders, maar willen 

ook maatwerk kunnen toepassen waar de ontwikkelingen passen bij de doelstelling van een 

duurzame voedselproductie en de gebiedskwaliteiten waar zulke initiatieven worden ontplooid. 

- We geven ons rekenschap van onderzoeken naar gezondheid en veehouderij en maken op 

basis daarvan een eigen afweging. 

Wanneer: 

- Ons traject Omgevingsvisie start najaar 2018. We gebruiken heel 2019 voor een intensief par-

ticipatietraject om voorjaar 2020 de voltooide visie door de raad te kunnen laten vaststellen. 

- Het VAB-beleid is vertaald in een parapluplan dat we najaar 2018 ter vaststelling aanbieden. 

Hierin is ook de eigen vorm van stalderen opgenomen. We monitoren ons VAB-beleid op de 

beoogde effecten om tijdig eventueel te kunnen bijsturen.  

- Wij hebben in de begroting 2019 ruimte opgenomen voor 2 fte capaciteitsuitbreiding om onze 

focus en werkwijze in de transitie komende jaren een ‘boost’ te geven.  

- In toekomstige begrotingen specificeren en/of prioriteren we de programma-aanpak.  

- We blijven inzetten op effectieve samenwerking met de sector en regio en provincie, gegeven 

de gebleken meerwaarde tot nu toe.  

- In 2019 hebben we zicht op het proces om voor 2024 aan de asbestopgave te voldoen. 

Sturen en controleren: 

- Hoewel de transitie langer dan de huidige bestuursperiode zal duren, willen wij in deze be-

stuursperiode ongeveer 80 agrarische bedrijven een toekomstperspectief bieden. Dat kan op 

velerlei vlak zijn. 
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- We brengen de fysieke effecten van onder meer de VAB-monitoring (digitaal) in beeld: 

o Aantallen gesloopte/lege stallen, aard van veranderd gebruik van bestaande be-

houden stallen, gewijzigde functies enzovoort. 

o Vanzelfsprekend ook de bijbehorende milieueffecten.  

- Overeenkomstig de aanbevelingen in het eerder uitgevoerde onderzoek naar de economische 

betekenis van de Agri-sector in Bernheze willen we dit onderzoek herhalen in 2021. Hiermee 

bieden we de raad en alle betrokkenen inzicht in de voor Bernheze belangrijke economische 

stand van zaken in het transitieproces. 
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DE MAASHORST 

Subdoel: Recreatief gebruik en natuur zijn in goede onderlinge balans 

Wat willen we bereiken: 

We willen dat de biodiversiteit toeneemt en het gebied recreatief aantrekkelijker wordt. Daarbij is 

van belang dat natuur en het recreatief gebruik van de Maashorst in een goede onderlinge balans 

blijven. De Maashorstorganisatie transformeert van een ontwikkel- naar een beheerorganisatie. 

Onze basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van De Maashorst zijn: 

- openheid en toegankelijkheid van het hele gebied; 

- een breed draagvlak voor de plannen binnen de Maashorst-community (belanghebbenden); 

- een stabiele beheersituatie met duidelijkheid over financiële consequenties. 

Wat gaan we doen: 

We blijven investeren in de Maashorst. Daarbij zetten we in op: 

- de natuur haar gang laten gaan (procesnatuur) in het kerngebied; 

- recreatief ondernemerschap in de schil; 

- branding/promotie (het Oer-gebied van Brabant). 

We ondersteunen de één-loket-gedachte; het als één gebied aansturen van de Maashorst. De 

besluitvorming hierover gebeurt door de afzonderlijke gemeenten. 

Wanneer: 

- Aan de hand van jaarplannen investeren we doorlopend in de ontwikkeling van De Maashorst, 

in samenspraak met inwoners, ondernemers, bezoekers en belangenorganisaties.  

- Medio 2018 hebben we een kwartiermaker aangesteld die het organisatieplaatje van De 

Maashorst uitwerkt. In 2019 resulteert dat in adviezen aan betrokken partijen waaronder de 

gemeenteraad van Bernheze. 

Sturen en controleren: 

- Via een platform van gebruikers waarbinnen we draagvlak voor ontwikkelingen peilen. 

- We monitoren periodiek biodiversiteit (aantal soorten flora en fauna). 

- We voeren periodiek een belevingsmonitor van het gebied voor bezoekers uit (0-meting in 

2018). 
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SOCIAAL DOMEIN  

Medio december worden de (sub)doelen in het sociale domein geherformuleerd 

In onze visie moet Bernheze een zorgzame gemeente zijn die maatwerk biedt aan elke inwoner 

met een hulpvraag. Wanneer onze inwoners hun problemen niet zelf of met hun naasten kunnen 

oplossen, dan kunnen zij bij de professionele zorgverleners terecht voor hulp. Het is van belang om 

ontschot te werken in WMO, Participatie en Jeugd. Voor ons zijn wonen, inkomen, participatie en 

zorg met elkaar verbonden. Naast ontschot werken zijn een meer regisserende en coördinerende 

rol als gemeente en het verbeteren van de toegang belangrijke thema’s voor deze bestuursperio-

de.  

Hiervoor bepalen raad en college samen en op hoofdlijnen de koers van het sociaal domein voor 

de komende bestuursperiode. Het sociaal domein is immers van groot belang voor de gemeente: 

het raakt al onze inwoners en het gaat om grote bedragen. Hiervoor is een Startnotitie sociaal do-

mein gemeente Bernheze 2018, “Bernheze wil naar een samenleving waar niemand aan de zijlijn 

hoeft te staan” opgesteld en besproken in de commissie Maatschappelijke Zaken van 9 oktober 

2018.  

Met deze notitie brengen we meer focus aan in de doelen en activiteiten van het jeugdbeleid, en 

leggen we daarnaast meer relatie en samenhang met het Wmo-beleid en participatiebeleid. Daar-

voor zijn een aantal kernproblemen geformuleerd op basis van een inventarisatie van wat goed 

gaat binnen het sociaal domein en de knelpunten zijn.  

Over deze problemen, oplossingen en prioriteiten blijven wij de komende periode met elkaar de 

discussie voeren. Het begin hiervoor is afgelopen 9 oktober 2018 gemaakt in de commissie Maat-

schappelijke Zaken. Een eerste uitwerking van wat deze discussie heeft opgeleverd, treft u aan in 

de appendix op dit bestuursprogramma die toegevoegd is na 22 oktober 2018.  
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DE PAS 

Medio december worden de (sub)doelen in het sociale domein geherformuleerd 

Wat willen we bereiken: 

We willen dat onze inwoners en sociaal-maatschappelijke organisaties elkaar makkelijker kunnen 

ontmoeten op één centraal punt in Heesch. Hiermee willen we bereiken dat meer inwoners mee-

doen in de samenleving. 

We willen het beleid voortzetten om de gemeenschapshuizen in de kernen te behouden. De exploi-

tatie daarvan is primair de verantwoordelijkheid van de (stichtings)besturen. De gemeente facili-

teert/ondersteunt het gebruik van deze gebouwen volgens de uitgangspunten van het gemeentelij-

ke beleidskader Maatschappelijk Vastgoed. 

Wat gaan we doen: 

- We faciliteren een samenwerkingstraject ‘De Nieuwe Instelling’, waarbij De Pas, De Eijnderic 

en de Bibliotheek in meer of mindere mate gaan samenwerken (variërend van fusie tot inten-

sieve samenwerking op de programmering en ruimtegebruik). 

- We verbouwen het huidige gebouw van De Pas tot ‘de huiskamer van Heesch’ waar iedereen 

zich welkom voelt. In het gebouw moet ruimte zijn voor onder andere ontmoeting, creatief ui-

ten, groeien en ontwikkelen en voor organisaties, die zich bezig houden met ‘zorgen voor el-

kaar’. 

Wanneer: 

- We gaan hierover in gesprek met de gemeenteraad en zijn hier op 9 oktober 2018 mee gestart 

in de commissie Maatschappelijke Zaken. 

Sturen en controleren: 

- De Pas heeft een sluitende begroting.  

- Multifunctioneel gebruik en zo min mogelijk leegstand in het gebouw De Pas en zo min moge-

lijk leegstand in het overgebleven maatschappelijk vastgoed. 
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SUBSIDIEBELEID 

Medio december worden de (sub)doelen in het sociale domein geherformuleerd 

Wat willen we bereiken: 

Het subsidie beleid heeft de komende bestuursperiode twee hoofdlijnen: 

1. We willen de kernen in Bernheze leefbaar houden en daarvoor vinden geen bezuinigingen 

meer plaats op de subsidies aan verenigingen. Want een bloeiend verenigingsleven draagt bij 

aan leefbare kernen.  

2. We verzakelijken/professionaliseren de subsidieafspraken met professionele organisaties. 

Voor de tweede lijn verwijzen we naar het startdocument Sociaal Domein (9 oktober behande-

ling in de commissie Maatschappelijke Zaken). In het startdocument benoemen we de maat-

schappelijke kernproblemen in het sociaal domein. Verzakelijking/professionalisering is een 

thema, dat we hierin behandelen. Bij het samenstellen van dit bestuursprogramma hebben we 

rekening gehouden met dit traject. 

Wat gaan we doen: 

- Voor de komende vier jaar voeren wij geen verdere bezuinigingen door voor verenigingen en 

verlenen we steun aan verenigingen die in de knel komen. 

- We professionaliseren de subsidieafspraken met onze professionele instellingen en daarmee 

sturen we op de doelen die wij als gemeente wensen. 

- De (bespreking van de) startnotitie Sociaal Domein in commissie MZ van 9 oktober 2018 leidt 

tot vervolgstappen.  

Wanneer: 

- Het professionaliseren van subsidieafspraken starten we bij nieuwe samenwerkingsovereen-

komsten, inkoopcontracten en aanbestedingstrajecten. 

- De (bespreking van de) startnotitie Sociaal Domein in commissie MZ van 9 oktober 2018 leidt 

tot vervolgstappen. 

Sturen en controleren: 

- Er worden in de komende vier begrotingen (2019-2022) geen voorstellen gedaan om te bezui-

nigingen op verenigingen. 

- De (bespreking van de) startnotitie Sociaal Domein in commissie MZ van 9 oktober 2018 leidt 

tot vervolgstappen. 
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SOCIAL RETURN  

Medio december worden de (sub)doelen in het sociale domein geherformuleerd 

Wat willen we bereiken: 

Meer mensen aan het werk is een belangrijk uitgangspunt van de uitvoeringsplannen van de ar-

beidsmarktregio Noordoost-Brabant. Het is een doel dat we als Bernheze onderstrepen, waarbij we 

in het bijzonder aandacht hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wat gaan we doen: 

We zetten ons beleid op het terrein van Social Return voort. De Kadernotitie Social Return 3.0 

wordt gevolgd en wanneer ontwikkelingen het nodig of mogelijk maken, dan passen we dit (regio-

nale) beleidskader aan.  

Daar waar mogelijk wegen we PSO-certificering (Prestatieladder Socialer Ondernemen) als criteri-

um mee bij gunning en willen we het aantal PSO gecertificeerde bedrijven in de gemeente Bernhe-

ze en de regiogemeenten verhogen. We vragen onze partner IBN hier een rol in te (blijven) vervul-

len door de PSO-certificering in hun contacten met opdrachtnemers aan te moedigen. We blijven 

als Bernheze onze voortrekkersrol rondom dit thema in de regio vervullen. Dit geldt ook voor onze 

contracten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. 

Wanneer: 

- Het onderwerp heeft onze voortdurende aandacht en in het bijzonder bij nieuwe inkoop- en 

aanbestedingstrajecten, zowel lokaal als regionaal (bijvoorbeeld in Wmo en bij de nieuwe con-

tractering per 1 januari 2020 voor de Jeugdzorg). 

Sturen en controleren: 

- Op de site van PSO-Nederland staat een lijst van alle PSO-gecertificeerde bedrijven. Op dit 

moment zijn er in onze gemeente drie bedrijven, inclusief de gemeente, met een PSO-

certificaat. We streven naar een verdubbeling aan het eind van deze bestuursperiode. 
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STATUSHOUDERS/VLUCHTELINGENWERK 

Medio december worden de (sub)doelen in het sociale domein geherformuleerd 

Wat willen we bereiken: 

We willen dat statushouders in onze gemeenschap integreren en dat zij kunnen participeren. 

Wat gaan we doen: 

- De professionele instellingen gaan meer samenwerken zodat we wonen, taal, werk en ontmoe-

ting gelijktijdig aanbieden. 

- Doorgeleiden van statushouders naar werk versnellen door combinatie van taallessen, werk en 

integratie. 

- De professionele instellingen zorgen ervoor dat de burgerinitiatieven in deze samenwerking 

worden betrokken. 

Wanneer: 

- In 2019 ronden we een traject af voor de verbetering van de samenwerking tussen de profes-

sionele instellingen (Vluchtelingenwerk, ONS welzijn en Meierijstad). Met dit traject willen we 

de dienstverlening aan statushouders verbeteren. 

Sturen en controleren: 

- Samenwerking professionele instellingen. 

- We monitoring de effecten van het traject ter verbetering van de samenwerking tussen de pro-

fessionele instellingen. 
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DUURZAAMHEID 

Subdoel: Energiebesparing, duurzame energieopwekking 

Wat willen we bereiken: 

In 2030 willen we energieneutraal zijn. Om dit te bereiken volgt de gemeente de 'trias energetica'-

route. Dit betekent eerst inzetten op energie besparen, de rest van de energiebehoefte duurzaam 

opwekken en voor het deel waarin de gemeente nog fossiele brandstof nodig heeft, kiezen voor de 

minst milieubelastende vormen. De gemeente heeft hiervoor de Duurzame energieagenda 2017-

2020 opgesteld. Hierin staan de activiteiten die we ondernemen om Bernheze energieneutraal te 

maken. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen gaan we op weg om deze doelen te halen. 

Wat gaan we doen: 

- We zetten in op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad onder andere middels goe-

de voorlichting vanuit de gemeente. 

- We maken afspraken met woningbouwcorporaties over duurzame energie, waardoor we de 

energielasten verlagen. 

- We creëren een toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen. 

- We gaan zorgvuldig om met ruimtegebruik bij de aanleg van zonnevelden in ons buitengebied. 

- We vragen wederkerigheid bij initiatieven (voor wat hoort wat principe), zodat inwoners en be-

drijven ook gebruik kunnen maken van de hierdoor opgewerkte energie. 

- We optimaliseren afvalscheiding verder om een nuttige toepassing en hergebruik van verschil-

lende afvalstromen te verhogen. 

- We richten de leefomgeving meer klimaatbestendig in, allereerst in de openbare ruimte. Dit 

omdat klimaatverandering leidt tot meer intensieve buien en hittestress. De in 2016 in regionaal 

verband uitgevoerde klimaat-stresstest is ons handvat. 

- We dagen bedrijven en particulieren uit om ook een bijdrage te leveren aan het klimaatbesten-

dig maken van onze gemeente (groene daken, beperken van verharding, versterken van biodi-

versiteit). 

- We verduurzamen sportverenigingen. 

- We participeren in de Regionale Energie Strategie (RES) die de regio Noordoost-Brabant op-

stelt. 

Wanneer: 

- We stellen in 2019 de Regionale Energie Strategie vast.  

- We willen in 2020 de doelstellingen uit de Duurzame Energieagenda 2017-2020 bereikt heb-

ben. 

Sturen en controleren: 

- In de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten van onderzoeksbureau Telos scoort Bernheze 

53% in 2017. We streven naar een percentage van 58% in 2022. 
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WONEN 

Subdoel: Voldoende nieuwbouwmogelijkheden 

Wat willen we bereiken: 

We bouwen voor alle doelgroepen. We hebben daarbij extra aandacht voor senioren, starters en 

sociale huur. We sturen hierop door voor senioren en starters extra aandacht te besteden aan de 

mogelijkheden van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). We gaan de komende periode 

de kwantitatieve en kwalitatieve opgave herijken en daar waar nodig bijstellen, bijvoorbeeld als 

nieuwe groepen woningzoekenden onvoldoende bediend worden met het huidige woningaanbod. 

Wat gaan we doen: 

- We bouwen 1150 woningen tot en met 2021. 

- We kijken samen met de corporaties hoe we de wachttijden voor sociale huurwoningen kunnen 

verkorten. Netto toename van 250 sociale huurwoningen tot en met 2021. Hiermee willen we 

bereiken dat de wachtlijst voor een sociale huurwoning korter wordt. 

- Wij besteden aandacht aan speciale doelgroepen: vergunninghouders, inwoners die terugke-

ren vanuit een instelling en inwoners met aanzienlijke persoonlijke problemen. In 2019 zijn 

hierover concrete afspraken gemaakt met de corporaties. 

- We bieden ruimte voor vernieuwende woningbouwconcepten en woonvormen. Wij willen bij-

zondere woonvormen een kans geven. Hiervoor starten we met minimaal één project om erva-

ring op te doen.  

- CPO en IPO (individueel particulier opdrachtgeverschap) blijven prominent op de agenda 

staan. 

- Wij onderzoeken in samenwerking met de corporaties de verblijfskwaliteit in de woonwijken en 

pakken deze daar waar nodig gezamenlijk aan.  

- Wij conformeren ons aan de Brabantse agenda wonen en de ruimtelijke opgave die hier uit 

voortvloeit met het meer benutten van inbreidingslocaties. Dit mag niet ten koste gaan van de 

reeds ingezette plannen vanuit de huidige woningbouwplanning met daarin uitleglocaties. We 

dragen in de regio bij aan het regionaal perspectief wonen. 

- Wij gaan onderzoeken in welke vorm we starters beter en makkelijker kunnen laten toetreden 

tot de woningmarkt. 

- Wij herijken het woningbouwprogramma van de huidige woonvisie en nemen deel aan het re-

gionaal woonwensenonderzoek in 2019. Beide vormen mede de basis voor de nieuwe woonvi-

sie waarmee we in 2020 starten. 

- Wij voeren de duurzaamheidsambities binnen ons woningbestand door. 

Wanneer: 

- We herijking de woonvisie eind 2018 / begin 2019. 

- In 2019 hebben we inzicht in de mogelijkheden voor bouwen in inbreidingslocaties. 

- We stellen voor 2021 het regionaal perspectief wonen op. 

- In 2019 hebben we met de woningcorporaties concrete afspraken gemaakt over de speciale 

doelgroepen. 

Sturen en controleren: 

- In de periode 2017 – 2021 hebben we 1150 woningen gerealiseerd, waarvan 250 sociale huur. 

- Wij voldoen aan de taakstelling vergunninghouders. 

- Wij hebben het woningbouwprogramma herijkt en geactualiseerd. 
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- Wij hebben het woonwensenonderzoek afgerond en zijn gestart met de voorbereiding voor de 

nieuwe woonvisie. 

- Wij hebben een pilotproject bijzondere woonvorm afgerond. 

- Wij hebben de uitkomsten van het onderzoek naar het toetreden van starters op de woning-

markt in de praktijk toegepast/aantal gefaciliteerde starters in beeld. 

- Wij hebben in beeld in welke wijken de verblijfskwaliteit verbeterd moet worden en hebben 

hiervoor een stappenplan. 
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ARBEIDSMIGRANTEN 

Subdoel: Passende en actuele bestemmingplannen voor het hele grondgebied 

Wat willen we bereiken: 

We willen dat de huisvesting van arbeidsmigranten menswaardig en in balans met de directe leef-

omgeving plaatsvindt. 

Wat gaan we doen: 

- We gaan in 2019 toezicht houden op locaties voor arbeidsmigranten volgens de SNF-

normering. 

Wanneer: 

- De ‘eerste ronde’ van aanschrijvingen voor het project arbeidsmigranten hebben we bijna afge-

rond. We verwachten hier tot eind 2018 mee bezig te zijn. Begin 2019 integreren we het project 

in de reguliere werkzaamheden van het team Handhaving. Enerzijds geeft dit het team ruimte 

om het project in de laatste maanden van 2018 af te ronden, anderzijds zorgt dit ervoor dat we 

deze nieuwe werkzaamheden in 2019 mee kunnen nemen in de urenbegroting. 

- We gaan onze ervaringen actief delen met provincie en geïnteresseerde gemeenten. 

Sturen en controleren: 

- Huisvesting voldoet aan SNF-normering (controle door gemeente). 

- Geen illegale huisvesting in Bernheze in 2022. 

- We voldoen in 2022 aan de beleidsuitgangspunten die we voor arbeidsmigranten hebben vast-

gesteld. 

- We hebben een actueel overzicht locaties arbeidsmigranten beschikbaar. 
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GRONDBELEID 

Subdoel: Gezonde bouwgrondexploitatie 

Wat willen we bereiken: 

We willen met ons grondbeleid ons kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma realise-

ren alsmede doelstellingen op andere beleidsterreinen (natuur en duurzaam grondgebruik). 

Wat gaan we doen: 

- We gaan grondposities die we de komende 10 jaar niet benutten afbouwen, daarbij rekening 

houdend met ons woningbouwprogramma maar ook met doelstellingen op andere beleidster-

reinen zoals natuur en duurzaam grondgebruik. Het kan dus zijn dat we gronden reserveren 

voor woningbouw of andere beleidsterreinen. Als we ze daarvoor niet nodig hebben gaan we 

ze verkopen; 

- We kiezen voor nieuwe grondposities als het realiseren van onze beleidsdoelstellingen in het 

gedrang komt (bijvoorbeeld wanneer woningbouwproductie stokt). Hierbij is het grondbeleid 

volgend. 

- We gaan de nota grondbeleid actualiseren. Daarin komt de samenwerking tussen gemeente 

en particuliere ontwikkelaars aan bod en het beleid ten opzichte van particuliere ontwikkelin-

gen. 

Wanneer: 

- In 2019 actualiseren we het grondbeleid. 

Sturen en controleren: 

- Afname van de hoeveelheid niet-strategische gronden 

- Toename hoeveelheid strategische gronden daar waar incidenteel nodig.  

- Zie ook indicatoren bij onderdeel ‘wonen’. 
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INVESTERING IN ICT 

Subdoel: Informatie delen 

Wat willen we bereiken: 

We willen een optimale dienstverlening voor onze inwoners. De informatievoorziening is hier on-

dersteunend aan. 

Wat gaan we doen: 

- We gaan ons meer richten op informatievoorziening. Automatisering zal hierin ondersteunend 

zijn. We gaan onze informatievoorziening versterken door ons te richten op informatiemana-

gement, portfolio- en contractmanagement, gegevens- en applicatiemanagement en verdere 

invulling van privacy en security.  

- We gaan, samen met de organisatie kijken hoe en op welke wijze we big data in kunnen zetten 

als beleidsondersteunend instrument.  

- We gaan onze techniek op orde brengen en vervolgens extern, in een cloud-omgeving onder 

brengen. 

- We gaan op gepaste momenten in gesprek of informeren de gemeenteraad over dit dossier. 

Wanneer: 

- Het versterken van de informatievoorzieningsfunctie denken we in 2021 afgerond te hebben. 

Het extern onderbrengen van de automatiseringsfunctie willen we uiterlijk afgerond hebben in 

2023. 

- In 2019 willen we concreet zicht hebben op de omvang en wijze waarop big data bij kan dra-

gen aan onze bedrijfsvoering. In 2020 willen we, samen met de domeinen, een aantal speer-

punten bepaald hebben waarop we big data in kunnen zetten. 

Sturen en controleren: 

- Daarvoor vinden we indicatoren in Vensters voor bedrijfsvoering en dienstverlening en Waar-

staatjegemeente, dashboard dienstverlening en digitalisering: We streven ernaar dat we voor 

2022 minimaal op het Nederlands gemiddelde zitten. 
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