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1. Bestuur 

Voorstel: 

1. In te stemmen met het raadsprogramma 2014-2018; 

2. Het raadsprogramma 2014-2018 in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders met 

de opdracht de punten zoals opgenomen in het raadsprogramma uit te werken en verder te concretiseren 

in het collegeprogramma en de meerjarenplanning. 

Type voorstel: 

0 Kaderstellend 

0 Controlerend 

Hl Rest 

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? 

Ja Nee 

Zijn doelen en/of effecten beschreven 0 0 

Financiële consequenties 0 0 

Inspraakverordening van toepassing 0 0 

Communicatieparagraaf: 

De gemeenteraad heeft een raadsprogramma 2014 - 2018 opgesteld. Het raadsprogramma is tot stand 

gekomen in samenwerking en afstemming met alle gemeenteraadsfracties. De gemeenteraad heeft bij het 

opstellen van dit raadsprogramma geput uit informatie die is ontvangen vanuit de samenleving, o.a. naar 

aanleiding van een oproep hiertoe op de gemeentelijke pagina in de Bode en het uitzetten van een aantal 

vragen onder het burgerpanel. 
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 of een bijlage is bijgevoegd of Ier inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) 

Bijlage nr. Omschrijving Bijgevoegd/Ter inzage 
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Datum raadsvergadering : 10 juli 2014 

Nummer : RVB14-0066 

Onderwerp : Raadsprogramma 2014-2018 

Aan de gemeenteraad, 

Voorstel 

1. In te stemmen met het raadsprogramma 2014-2018; 

2. Het raadsprogramma 2014-2018 in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders met 

de opdracht de punten zoals opgenomen in het raadsprogramma uit te werken en verder te concretiseren 

in het collegeprogramma en de meerjarenplanning. 

In de raadsvergadering van 24 april 2014 is het coalitieakkoord gepresenteerd en is het thans zittend college 

geïnstalleerd. In die raadsvergadering en ook daarna, hebben alle fracties aangegeven gezamenlijk invulling te 

willen geven aan het opstellen van een raadsprogramma 2014-2018 en dat wordt nu ter instemming aan u 

voorgelegd. De afgelopen weken is het bijgevoegde raadsprogramma door de fracties in gezamenlijkheid 

opgesteld. 

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling 

Doel van het raadsprogramma is onderwerpen en uitdagingen, raadsbreed gedragen, te duiden en te kaderen 

voor de bestuursperiode maart 2014 - maart 2018 en aan te bieden aan het college ter verdere concretisering 

in het collegeprogramma en de meerjarenplanning. 

Uitwerking voorstel 

Het raadsprogramma is een document met onderwerpen en uitdagingen dat unaniem door de gemeenteraad 

wordt gedragen en aan het college wordt aangeboden ter verdere concretisering in collegeprogramma en 

meerjarenplanning. 

De gemeenteraad realiseert zich dat in dit raadsprogramma niet alle belangrijke onderwerpen zijn opgenomen 

die de komende bestuursperiode de noodzakelijke aandacht moeten krijgen. Echter met dit raadsprogramma 

zet de gemeenteraad van Bergen op Zoom het belang van een aantal onderwerpen gezamenlijk kracht bij en 

geeft zij aan wat de raad ten aanzien van die onderwerpen van het college de komende bestuursperiode 

Inleiding 

verwacht. 
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In het raadsprogramma wordt veel aandacht gegeven aan de betrokkenheid van burgers, het maatschappelijk 

middenveld en de bedrijven bij de totstandkoming van het beleid. De duurzame participatieve samenleving is 

dan ook het overkoepelende adagium van dit raadsprogramma. 

Innovatie, duurzaamheid en onderscheidendheid zijn voor de raad de centrale thema's die bij de verdere 

uitwerking steeds voor ogen gehouden moeten worden. 

De gemeenteraad heeft bij het opstellen van dit raadsprogramma gebruik gemaakt van informatie die is 

ontvangen vanuit de samenleving. De gemeenteraad heeft er vertrouwen in dat dit raadsprogramma de koers 

uitzet voor een aantal belangrijke opgaven waar onze gemeente de komende bestuursperiode mee te maken 

heeft en krijgt. 

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Het presidium van de raad van de gemeente Bergen op Zoom, 

C.J.M. Terstappen 

De griffier, De voorzitter, 

Dhr. dr. F.A. Petter 
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De raad van de gemeente Bergen op Zoom; 

gezien het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 8 juli 2014, nr. RVB14-0066; 

B E S L U I T : 

1 In te stemmen met het raadsprogramma 2014-2018; 

2. Het raadsprogramma 2014-2018 in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders met de 

opdracht de punten zoals opgenomen in het raadsprogramma uit te werken en verder te concretiseren in het 

collegeprogramma en de meerjarenplanning. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2014, 

De griffier, De voorzitter, 

C.J.M. Terstappen 
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Voorwoord 

Voor u ligt het raadsprogramma 2014 - 2018. De inhoud van dit raadsprogramma wordt unaniem door de 

gemeenteraad gedragen. De gemeenteraad realiseert zich maar al te goed dat in dit raadsprogramma niet alle 

belangrijke onderwerpen zijn opgenomen die de komende bestuursperiode de noodzakelijke aandacht moeten 

krijgen. Echter met dit raadsprogramma zet de gemeenteraad van Bergen op Zoom het belang van een aantal 

onderwerpen gezamenlijk kracht bij en geeft zij aan wat de raad ten aanzien van die onderwerpen van het 

college de komende bestuursperiode verwacht. 

De duurzame participatieve samenleving is het overkoepelende adagium van dit raadsprogramma. U ziet dan 

ook dat in dit programma veel aandacht wordt gegeven aan de betrokkenheid van burgers, het maatschappelijk 

middenveld en de bedrijven bij de totstandkoming van het beleid. Innovatie, duurzaamheid en 

onderscheidendheid zijn voor de raad de centrale thema's die bij de verdere uitwerking steeds voor ogen 

gehouden moeten worden. Verder geeft de raad het college nadrukkelijk mee, dat het substantieel veriagen van 

de schuldenlast en het terugdringen en beperken van financiële risico's absolute voorwaarden zijn om te komen 

tot een participatieve samenleving in de gemeente. 

De gemeenteraad heeft er vertrouwen in dat dit raadsprogramma de koers uitzet voor een aantal belangrijke 

opgaven waar onze gemeente de komende bestuursperiode mee te maken heeft en krijgt. Van het college wordt 

gevraagd dit raadsprogramma verder uit te werken in een collegeprogramma en de meerjarenplanning. 

De gemeenteraad heeft bij het opstellen van dit raadsprogramma gebruik gemaakt van de informatie die is 

ontvangen vanuit de samenleving. De gemeenteraad hoopt met het verder betrekken en beter benutten van de 

kennis uit de samenleving, een grotere betrokkenheid vanuit burgers, maatschappelijk middenveld en 

bedrijfsleven te bewerkstelligen bij de vele opgaven waar de gemeente en samenleving voor staan. 

Namens de gemeenteraad, 

Evert Weys Johan Linssen 
fractievoorzitter GBWP fractievoorzitter Lijst Linssen 

Gertjan Huismans Chris Moerkerken 
fractievoorzitter WD fractievoorzitter D66 

Louis van der Kallen Annette Stinenbosch - Kools 
fractievoorzitter BSD fractievoorzitter CDA 

Ad van der Wegen Peter van den Ouden 
fractievoorzitter PvdA Fractievoorzitter Groen Links 

Kees Terstappen 
Raadsg riffier 
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1. Inleiding 

In de gemeenteraadsvergadering van 24 april 2014 en ook daarna, hebben alle fracties aangegeven gezamenlijk 

invulling te willen geven aan het opstellen van een raadsprogramma. Er was echter géén eenduidige definitie 

van een raadsprogramma. Daarom zijn vooraf, in samenspraak met alle fracties, 'onze definitie' en het beoogd 

doel en de functie van het raadsprogramma omschreven. 

1.1 Definitie, doel en functie raadsprogramma 

Het raadsprogramma is een document met onderwerpen en uitdagingen, gedragen door de gehele raad, dat aan 

het college wordt aangeboden ter verdere concretisering in het collegeprogramma en de meerjarenplanning. 

Het raadsprogramma is een collectief document van de gemeenteraad. Doel van het raadsprogramma is 

onderwerpen en uitdagingen, raadsbreed gedragen, te duiden en te kaderen voor de bestuursperiode maart 

2014-maart 2018. 

In de beleidscyclus, met als eerste document het collegeprogramma en voorts de reguliere cyclus, zal het 

college een onderbouwing en verantwoording moeten afleggen over de uitvoering van het raadsprogramma. Het 

raadsprogramma maakt daarmee voor de gemeenteraad integraal onderdeel uit van de beleidscyclus. De raad 

kan jaarlijks besluiten om het raadsprogramma te actualiseren met de behandeling van het beleidskader. 

In bijlage 1 is het raadsprogramma in perspectief geplaatst ten opzichte van het coalitieakkoord, het (nog op te 

stellen) collegeprogramma en de meerjarenplanning. 

1.2 Ontstaan van het raadsprogramma 

Er is een werkplan opgesteld om te komen tot het opstellen van het raadsprogramma 2014 - 2018, met concrete 

onderdelen/beleidsvelden. Om tot de keuze van de onderdelen/beleidsvelden te komen is een aantal 

werkbijeenkomsten gehouden. Aan de werksessies hebben delegaties van alle raadsfracties deelgenomen. 

Voorafgaande aan de werksessies is input uit de samenleving gevraagd. Er heeft daarvoor een oproep in de 

Bode gestaan en de leden van het burgerpanel zijn uitgenodigd om input te leveren. Deze input uit de 

samenleving (en ook vooraf toegestuurde informatie) fungeerde als inspiratiebron voor de werkbijeenkomsten en 

hebben bijgedragen aan de invulling van de onderwerpen. 

De eerste werkbijeenkomst stond vooral in het teken van het verkennen van richting, onderwerpen en 

gemeenschappelijkheid gestaan. De daaropvolgende bijeenkomsten dienden voor de verdieping, nadere 

vormgeving en het vastleggen van concrete teksten. 

Daarna zijn de puntjes op de 'i ' gezet en hebben terugkoppeling en afstemming binnen de afzonderlijke fracties 

plaatsgevonden. 
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2. Raadsprogrammapunten toegelicht 

2.1 Algemeen 

De gemeenteraad vindt het essentieel dat gewerkt wordt aan het versterken en het vitaal houden van de 

gemeente en de samenleving in de gemeente, ledereen doet er toe. 

2.2 Kader 

In de eerste werkbijeenkomst is de raad gekomen tot een breed gedragen perspectief voor de komende vier 

jaar, te weten "een (duurzame) PARTICIPATIE SAMENLEVING in brede zin". In die werkbijeenkomst zijn 

tevens drie belangrijke thema's benoemd die de komende jaren centraal moeten staan en nader geconcretiseerd 

moeten worden om het perspectief te kunnen bereiken: 

1. Een samenleving met elkaar en voor elkaar; 

2. De noodzaak voor diversiteit van werkgelegenheid en (innovatieve) economische ontwikkeling; 

3. Veiligheid en een veilige en prettige woonomgeving die uitnodigt om mee te doen. 

De raad vindt dat bij de verdere (beleids)uitwerking er drie criteria zijn waaraan voorstellen, visies en plannen 

van aanpak e.d. steeds beschouwd moeten worden: 

» Innovatie; 

» Duurzaamheid; 

» Onderscheidendheid. 

2.3 Randvoorwaardelijke aandachtspunten 

Steeds meer overheidstaken worden bij gemeenten neergelegd en lokale bestuurlijke vraagstukken worden 

steeds complexer. De gemeente staat het dichtst bij de burger en kan hierdoor goed inspelen op lokale 

behoeften. Dat vraagt wel van gemeenten dat zij (zowel bestuurlijk als organisatorisch) over voldoende 

bestuurskracht beschikken om de taken voor hun inwoners goed te kunnen uitvoeren. Ontwikkelingen vragen 

ook dat taken meer samen met en/of in samenspraak met andere gemeenten worden uitgevoerd. Daarom zullen 

gemeenten steeds meer moeten samenwerken en afstemmen om de gemeentegrensoverschrijdende opgaven 

goed op te pakken. 

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er de komende bestuursperiode ruime aandacht is voor het verder 

versterken van de bestuurskracht. Daarnaast vindt de raad het belangrijk dat, in lijn met de aanbevelingen van 

de raadswerkgroep regionalisering, de gemeenteraad aan de voorkant wordt betrokken bij de afweging voor het 

aangaan van eventuele (nieuwe) samenwerkingen. 

Een andere essentiële randvoorwaarde voor de gemeenteraad is het financiële aspect. De gemeenteraad geeft 

mee, dat het zo veel mogelijk verlagen van de schuldenlast en het terugdringen en beperken van financiële 

risico's voorwaarden zijn voor een duurzame participatieve samenleving in de gemeente. De financiële 

maatregelen moeten berusten op een evenwichtige afweging van de te kiezen instrumenten. 

2.4 Onderwerpen en opdrachten 

De gemeenteraad heeft in dit raadsprogramma een twaalftal opdrachten omschreven, raadsbreed gedragen. Het 

college wordt gevraagd, zoals de coalitiepartners in de inleiding van het coalitieakkoord hebben opgenomen, 

om de opdrachten, inclusief de planning daarvoor, uit te werken en verder te concretiseren in het 

collegeprogramma en de meerjarenplanning. 

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat bij de verdere uitwerking aangegeven wordt hoe, bij (grote) 

maatschappelijke vraagstukken, gebruik gemaakt wordt van de kennis uit de samenleving. Opdracht aan het 

college is tevens om de gemeenteraad (en de samenleving) in een vroegtijdig stadium mee te nemen in het 

bestuurlijk besluitvormingstraject, zodanig dat de raad ook daadwerkelijk de bestuurlijke (en maatschappelijke) 

informatie bij haar besluitvorming kan betrekken. Op deze wijze ontstaat er ook ruimte voor de samenleving om 

tijdig invloed uit te oefenen en initiatieven te ontplooien. 

NB: feitelijk het consequenter inzetten van het zogenaamde S-BOB model (Startdocument, Beeldvorming Oordeelvorming en Besluitvorming). 
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2.5 Raadsprogrammapunten 

ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Opstellen economische 

acquisitieagenda in 

samenwerking met 

Brabantse Wal gemeenten, 

Tholen en Reimerswaal. 

Banen, banen en nog eens banen! De gevolgen van de doorwerking van de 

crisis en de recente sluiting van Philip Morris vraagt om een actieve opstelling 

van de gemeente. De werkgelegenheid voor jongeren (denk ook aan 

startkwalificatie en tegengaan van schooluitval) en mensen met een beperking 

moeten daarvan onderdeel uit maken. Een opgave die de gemeentegrens 

overschrijdt. 

De gemeenteraad verwacht van het college dat zij, samen met de Brabantse 

Wal gemeenten en met Tholen en Reimerswaal, een economische 

acquisitieagenda opstelt. Deze agenda is gericht op de noodzakelijke en 

gewenste verbreding van het werkgelegenheidsaanbod (diversiteit) en sluit 

aan bij de topsectoren logistiek, maintenance, bio-based, vrijetijdseconomie en 

verblijfstoerisme in relatie staande tot onze externe omgeving en partners. 

Ontwikkelingen als 'start ups' en 'reshoring' dienen bij de verbreding te worden 

meegenomen. 

In aansluiting op deze acquisitieagenda wordt tevens een onderwijsagenda 

opgesteld, aansluitend op de bestaande en op de gewenste (en noodzakelijke) 

verbreding van de arbeidsvraag in Bergen op Zoom en directe regio. 

Afstemming hierover tussen ondernemers, onderwijs en overheid is daarbij 

een voorwaarde. 

ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Een visie op de rol van 

vrijwilligers, verenigingen, 

(ouderen)organisaties, e.d. 

en een instrument gericht op 

het organiseren en 

stimuleren van zorg voor 

elkaar in de samenleving. 

De decentralisaties van verschillende taken op het gebied van zorg en welzijn 

naar de gemeente gaan hun beslag krijgen. De gemeente wordt daarmee 

geheel verantwoordelijk voor taken die een belangrijke rol spelen binnen het 

leven van veel inwoners. 

In de participatiesamenleving wordt weliswaar uitgegaan van zelfredzaamheid 

en zorg voor een ander, maar dit is zeker niet het ultieme wondermiddel. Niet 

alles kan 'zomaar
1

 door directe familie of vrijwilligers gedaan worden. De lokale 

overheid kan daarbij ook ondersteunen en zaken mogelijk maken, bijvoorbeeld 

door het helpen in wijken 'maatschappelijke zorgnetwerken' op te zetten 1 

stimuleren. 

De gemeenteraad wil dat de gemeente 'meedenkt' hoe, uitgaande van de 

participatiesamenleving, antwoord gegeven kan worden op en invulling 

gegeven kan worden aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners 

die zorg nodig hebben. 

De gemeenteraad verwacht van het college een visie op de rol van vrijwilligers, 

verenigingen, (ouderen)organisaties e.d., in relatie tot de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid, en een instrument gericht op het organiseren en 

stimuleren van zorg voor elkaar in de samenleving. 

Deze visie dient in samenspraak met de samenleving, professionals en 

maatschappelijke organisaties opgesteld te worden. 

ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Huidig armoedebeleid 

evalueren en indien nodig 

herijken. 

'Armoede' werkt sociaal gezien vaak verder door. Gezondheidsproblemen, 

geen of weinig sociale contacten en onvoldoende toegang tot voorzieningen 

zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. 

De gemeenteraad verwacht van het college een evaluatie van het 

armoedebeleid in de volle breedte. In de evaluatie moet bijzondere aandacht 

zijn voor 'de onbenutte rechten' en 'kinderarmoede". Uitgangspunt moet zijn 

'vertrouwen' in plaats van 'wantrouwen'. 
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ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Opstellen visie op (flexibel) 

gebruik leegstaand vastgoed 

Leegstand van gebouwen, zowel maatschappelijke gebouwen, winkels, 

kantoren, bedrijven als woonhuizen, is een steeds groter wordend probleem. 

De gemeenteraad verwacht van het college dat er een visie wordt opgesteld 

voor het tegengaan van leegstand van gebouwen, primair gericht op het 

centrumgebied en de directe omgeving daarvan en daarnaast, zeker ook niet 

onbelangrijk, voor de overige wijken en bedrijventerreinen. 

In de visie dient tevens aandacht geschonken te worden aan de rol en 

verantwoordelijkheid daarbij van burgers, bedrijven en (maatschappelijke) 

partners. 

De raad verwacht dat in deze visie ook wordt aangegeven welke 

beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden om tot eenvoudig flexibel gebruik 

van leegstaande panden te kunnen komen. 

ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Plan van aanpak "Bergen op 

Zoom klimaatbestendige 

stad" 

Het klimaat verandert en heeft invloed op de economische aspecten van de 

gemeente, de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners. Wil de gemeente 

de centra en wijken leefbaar houden, dan zal geanticipeerd moeten worden op 

de gevolgen daarvan, zoals het rekening houden met een toenemende 

intensiteit van de neerslag en een stijging van de temperatuur (hittestress) 

alsmede een grotere variatie hierin. 

Van de gemeente mag verwacht worden dat zij hierop beleid ontwikkelt en de 

burgers, bedrijven en verenigingen betrekt bij de beleidsontwikkeling. De 

gemeenteraad is zich ervan bewust dat veranderingen niet van de ene op de 

andere dag gerealiseerd kunnen worden en dat het een proces is van vele 

jaren voordat effecten merkbaar zijn. Van de gemeente mag verwacht worden 

dat zij 'de samenleving' bewust maakt van de veranderingen die zich 

voordoen. 

De gemeenteraad verwacht van het college een 'plan van aanpak 

klimaatadaptatie', waarin staat opgenomen hoe de gemeente, in samenspraak 

met burgers, bedrijven, verenigingen, ander overheden e.d. de komende jaren 

zich wapent tegen het veranderend klimaat. 

ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Krachtige aanpak 

overlastgevers en 

georganiseerde (drugs) 

criminaliteit. 

Aanpak van (drugs)criminaliteit vergt een stevige samenwerking tussen onder 

andere gemeente, OM, politie en belastingdienst. Het opbouwen van een 

gezamenlijke informatiepositie is hierbij cruciaal. 

De gemeenteraad verwacht van het college dat zij door samenwerking op 

lokaal (LIP), districtelijk (DIP) en regionaal niveau (RIEC), de (drugs) 

criminaliteit hard bestrijdt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder meer een 

Top X aanpak, de aanpak van risicokinderen en is oog voor sociale 

interventies. 

In aanvulling hierop vraagt de gemeenteraad van het college een visie op de 

veranderende rol van onder andere de politie en de gemeente in het 

veiligheidsdomein (schuivende panelen). Daarbij moet nadrukkelijk aandacht 

zijn voor het voorkomen van eventuele blinde vlekken die kunnen ontstaan, 

doordat taken niet herkenbaar aan een organisatie zijn toebedeeld. 
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ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Verbetering verkeers-

veiligheid 

Met beperkte middelen en relatief simpele aanpassingen kan een groot effect 

op verbetering van de verkeersveiligheid worden bereikt. Met name op routes 

naar scholen. 

De gemeenteraad verwacht van het college dat zij de verkeersveiligheid 

verbetert en hiervoor een plan van aanpak opstelt met inventarisatie van de 

knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor aandraagt. Hierbij wordt met 

name gekeken naar 'slimme' aanpassingen die weinig investering vragen. 

Focus ligt hierbij op de schoolroutes (zowel fiets- als looproutes). Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van input van onder meer scholen en de jeugdraad. 

ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Terugdringen misbruik en 

het actief terugvorderen van 

onrechtmatig verkregen 

middelen 

Er zijn burgers, bedrijven en organisaties aan wie ten onrechte gelden zijn 

betaald of die gelden onrechtmatig hebben verkregen. 

De gemeenteraad verwacht van het college een gerichte aanpak hoe misbruik 

voorkomen kan worden en hoe betalingen die ten onrechte zijn gedaan of die 

onrechtmatig zijn verkregen, terug gevorderd kunnen worden. Hiertoe behoren 

ook openstaande schulden van mensen die deze, ten onrechte, nog niet aan 

de gemeente hebben betaald. Deze moeten worden geïnd of worden 

afgeboekt. 

Uitgangspunt is dat bij de verantwoording van de jaarrekening de bereikte 

resultaten duidelijk inzichtelijk worden gemaakt. 

ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Opstellen van een 

'lobbyagenda 

bereikbaarheid' 

Een goede bereikbaarheid van de gemeente en de regio over de weg, spoor 

en water is essentieel voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, 

bezoekers en inwoners. 

In 2015 wordt de A4 tussen Halsteren en Dinteloord opengesteld voor het 

verkeer. Daarmee komt Bergen op Zoom te liggen aan één van de 

belangrijkste (inter)nationale snelwegverbindingen. Ook ligt de gemeente aan 

een belangrijke vaarroute en is er een rechtstreekse treinverbinding met de 

Randstad en Schiphol. 

De gemeenteraad verwacht van het college dat er samen met 

belangenorganisaties en in het verlengde van bestaande initiatieven een 

lobbydocument wordt opgesteld gericht op het optimaal bereikbaar blijven van 

de gemeente (en regio). Hierin is nadrukkelijk aandacht voor het opheffen van 

het knelpunt aansluiting A41A58, alsmede voor het behoud van een 

rechtstreekse (intercity) treinverbinding met Schiphol. Daarnaast dient het 

lobbydocument aspecten in zich te hebben waarmee adequaat gereageerd 

kan worden op toekomstige ontwikkelingen, zoals de noodzakelijke verbreding 

van de A4 \ A58 tussen de knooppunten Zoomland en Markiezaten, en de 

eventuele goederenspoorverbinding tussen de havensteden in de Vlaams -

Nederlandse Delta, in aansluiting op en afstemming met het zogenaamde 

TEN-T programma
1

. 

1

 Het TEN-T programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van één geïntegreerd en efficiënt netwerk voor het vervoer over 

land en water en door de lucht binnen de Europese Unie. 
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ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Opstellen lokale woonvisie 

en streven naar opstellen 

van een regionale woonvisie 

Wonen en de fijne leefomgeving met passende voorzieningen is een belangrijk 

thema voor gemeenten en de bewoners. De (huidige) economische, 

maatschappelijke en demografische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de 

woningmarkt. Aspecten als vergrijzing en ontgroening, krimp- ì anticipeerregio, 

voorzieningen in wijken en kernen, verkoopbaarheid van woningen e.d. vragen 

om een integrale woonvisie, lokaal en bij voorkeur ook voor in ieder geval de 

Brabantse Wal gemeenten en Tholen. 

De gemeenteraad verwacht van het college -naast primair- een lokale 

woonvisie, dat er nadrukkelijk ook gestreefd wordt naar een woonvisie 

gemeentegrensoverstijgend (met de Brabantse Wal gemeenten en Tholen, en 

indien mogelijk, westelijk West-Brabant). Het is van belang de lokale visie 

binnen de regiovisie te positioneren en te betrekken in relatie tot de partners, 

zoals de woningcorporaties, ontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers, als 

ook naar de provincie. 

Bij het opstellen van de regionale woonvisie dient de 'visie op wonen en leven 

in West-Brabant en Tholen 2030' (visie van de gezamenlijke woningstichtingen 

in de regio) betrokken te worden. 

ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Stappenplan om te komen 

tot het aanbieden van open 

data gericht op het 

optimaliseren van 

dienstverlening 

De wereld wordt meer en meer digitaal en behoefte aan data wordt groter. De 

gemeente Bergen op Zoom beschikt over een grote hoeveelheid data, 

waarvan nut en waarde nog veel hoger kunnen zijn als deze gegevens zoveel 

mogelijk vrij beschikbaar komen (open data). 

Wanneer data vrijelijk beschikbaar zijn, worden burgers en organisaties in 

staat gesteld deze voor allerhande doelen te hergebruiken en kunnen zij zo 

bijdragen aan economische en duurzame activiteiten in onze gemeente. 

Daarnaast kunnen open data een structurele bijdrage leveren aan een meer 

toekomstbestendige bedrijfseconomische infrastructuur. Actieve online 

openstelling van herbruikbare gegevens geeft op deze manier een positieve, 

innovatieve en constructieve impuls aan alle gemeentelijke beleidsterreinen 

ook daar waar budgetten in het algemeen onder druk staan. 

De gemeenteraad verwacht van het college dat zij een stappenplan opstelt om 

te komen tot het openstellen van data naar analogie van het stappenplan zoals 

voorgesteld door het Rijk op data.overheid.nl. Streven hierbii is om te komen 

tot een eenvoudige website waarop de data worden aangeboden en waarmee 

we contact kunnen leggen met potentiële afnemers van de data. 

Passend bij snelle en moderne dienstverlening door de gemeente, is snel 

internet wenselijk (bijv. via breedband) ter versterking van de lokale economie 

en ter bevordering van innovatie. Ook op bedrijventerreinen en in het 

buitengebied. De gemeenteraad verwacht dat het college samen met 

stakeholders de mogelijkheden onderzoekt om hieraan zo snel mogelijk 

invulling te geven. 
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ONDERWERP TOELICHTING EN OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Afschaffen onnodige regels Onnodige en/of ingewikkelde regels van de gemeentelijke overheid wekken 

ergernis en kosten burgers en bedrijven soms onnodig tijd en geld. Tevens zijn 

er regels die lastig handhaafbaar zijn of niet gehandhaafd worden. Afschaffen 

van deze regels kan de verantwoordelijkheid daar leggen waar deze hoort; bij 

de samenleving zelf. 

De gemeenteraad verwacht van het college dat er onderzoek wordt gedaan 

naar de mogelijkheid om (lokale) regels af te schaffen. Uitgangspunt moet zijn 

'geen regels, tenzij' nut, noodzaak, efficiency en handhaafbaarheid van de 

regels kunnen worden onderbouwd. Op basis van het onderzoek dienen 

concrete aanpassingen voor het afschaffen van regels voorgelegd te worden. 
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Bijlage 1 Raadsprogramma in perspectief 

Het coalitieakkoord 2014-2018 dat vier coalitiepartijen hebben opgesteld, is een akkoord op hoofdlijnen. De 
coalitiepartners hebben in het coalitieakkoord aangegeven dat het akkoord niet is 'dichtgetimmerd' en het ruimte 
biedt aan alle politieke fracties in de gemeenteraad om aanvullende kaders en verfijningen aan te geven. 

Dat is met het onderhavige raadsprogramma gebeurd. 

Het raadsprogramma geeft een invulling 
van de onderwerpen en uitdagingen voor 
de komende vier jaar, die alle fracties in de 
gemeenteraad belangrijk vinden en 
unaniem door de gemeenteraad gedragen 
worden. 

De onderwerpen en uitdagingen van het 
(kaderstellend) raadsprogramma dienen 
door het college in het collegeprogramma 
2014-2018 te worden geconcretiseerd, ook 
qua planning. Over de voortgang moet 
regelmatig gerapporteerd worden aan de 
gemeenteraad. 

De gemeenteraad zal het raadsprogramma 
als een van de handvatten gebruiken om 
goed haar controlerende rol te kunnen 
uitvoeren en zal eventuele actualisatie 
voorstellen bij de behandeling van het 
beleidskader. 

R A A D S P R O G R A M M A IN PERSPECTIEF 

Input vanuit alle partijen 

fCoalitieakkoord 2014-2018: 

Beschrijving van ambities en 'wat' vraag 
{wal willen we bereiken) 
Pijlen en thema's, met de bijbehorende 

^speerpunten 

Input vanuit de samenleving 

T 
4s 

Collegeprogramma 2014 -2018 

HOE worden de arnbitiesg-ereahseerd 
gerítht op uitvoering en planning í 

Jaarlijkse beleidscyclus 

ĩe!?ìdikū(iei-beg'oĩ:ng-òeleiöivefilog 

Raadsprogramma 2014-2018; 

Doel (stratepíche) onderwerpen duiden en kaderen van de bestuurlijke 
uitdaging vrjcrdekomende4|ã3r 

ywaîgaanvteet voordoen, mol -. ..,v. »e weten en wanneer! 

^Raadsplanning 2014 -2018 N 

1 Jaarplanning 2014 
' Jaarplanning 2015 
' Jaarplanning 2016 
* Jaarplanning 2017 

' Jogrptmnbm 3ŴHĮ t 
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