Een nieuw fundament
Inleiding
“Samen bouwen aan een duurzame toekomst”, zo luidt de titel van het coalitieprogramma 2018 – 2022. Een
opdracht die ons college graag op zich neemt. Het begrip bouwen geeft aan dat er veranderingen zullen komen.
Veranderingen zijn er altijd, we staan nooit stil. “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een
verandering van tijdperk” (Rotmans, 2014). Met deze uitspraak van al weer vier jaar geleden wordt treffend onder
woorden gebracht dat we leven in een tijd waarin fundamentele veranderingen optreden. Ook in de gemeente
Cuijk.
Als college voelen we de verantwoordelijkheid om hier zo goed als mogelijk op in te spelen. Fundamentele
veranderingen, vragen om fundamentele antwoorden. Samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisatie willen wij werken aan dat nieuwe fundament voor onze gemeenschap.
Dit fundament is nodig om te zorgen voor een duurzame toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop het
thema duurzaamheid ons leven is binnen “gestormd”: Vrijwel iedereen heeft hier intussen mee te maken. Dit
vraagt bijvoorbeeld om andere manieren van omgaan met onze energiebehoefte, bouwen van woningen,
transport enzovoorts. Dergelijke fundamentele veranderingen vragen fundamentele keuzes. Het is niet genoeg
om door te bouwen op wat we al hebben: we moeten een nieuw fundament leggen en daarop ons huis voor de
toekomst bouwen. Dat geldt niet alleen voor duurzaamheid maar ook voor tal van andere onderwerpen. We
zullen met op tal van fronten moeten veranderen: het sociale domein is volop in beweging, in de landbouw zijn
diverse vernieuwingen gaande, de omgevingswet komt eraan, klimaatdoelstellingen zullen gehaald moeten
worden en ga zo maar door.
Ons college wil in de Cuijkse gemeenschap hierin een voortrekker zijn: we willen innovatief zaken oppakken en
transformeren zodat de weg naar een duurzame toekomst ingeslagen wordt. Dit zal zich moeten uiten in de
onderwerpen die wij ter hand nemen. Denk daarbij aan de energietransitie, duurzaam (en gasloos) gaan bouwen,
en het inzetten op vernieuwende projecten in het sociale domein, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van
regelluwe bijstand.
Maar, er is in Cuijk echter al veel goeds tot stand gekomen. Er moet een nieuw fundament komen maar dat wil
niet zeggen dat alles afgebroken moet worden. Integendeel. We willen de zaken die we hebben zoveel mogelijk
in tact laten. We moeten daarbij wel bezien hoe we het noodzakelijk financiële fundament zodanig maken dat we
verworven zaken overeind kunnen houden en toch de nieuwe, noodzakelijke onderwerpen op kunnen pakken.
De titel “Een nieuw fundament” geeft aan wat wij als ons doel zien: een stevige basis neerleggen voor een
duurzame toekomst.
In dit collegeprogramma sluiten wij aan bij de indeling die ook in het coalitieprogramma is gemaakt. In elk van de
volgende hoofdstukken zal telkens één van de vier domeinen nader uitgewerkt worden. Te beginnen met het
omgevingsdomein, vervolgens het fysieke domein, gevolgd door het sociale domein en afgesloten wordt met het
bestuurlijke domein. Voor ieder van deze onderwerpen geven wij in het kort onze visie weer, gevolgd door een
opsomming van de onderwerpen die wij ter hand nemen, inclusief een jaartal waarin de resultaten verwacht
mogen worden.

Hoofdstuk 1 Omgevings Domein
Cuijk groeit: er zullen meer mensen in Cuijk willen gaan wonen. Woningbouw is dus cruciaal: de ontwikkelingen
op de huizenmarkt laten zien dat er een enorme vraag is naar goede woningen. Dat uit zich in de snel stijgende
huizenprijzen maar zegt ook iets over de hele woningmarkt. Onze opgave is duidelijk: er moet zoveel mogelijk
gebouwd worden, zowel in de kleine kernen als in de kern Cuijk zelf. Daarbij moet gedifferentieerd gebouwd
worden: ouderen moeten in de gelegenheid zijn om in hun eigen kern te blijven als men op een leeftijd komt dat
men een kleinere, aangepaste woning wil, maar ook voor jongeren en alleenstaanden moeten er voldoende
geschikte woningen zijn. Daarbij willen wij extra inzetten om te zorgen voor voldoende aanwas van sociale
woningbouw zodat ook mensen met een kleinere beurs kunnen beschikken over goede woningen. Er zal gasloos
gebouwd gaan worden maar daarnaast zetten wij in om woningen af te koppelen van het gas. Welke
mogelijkheden hiervoor zijn zullen wij voortvarend onderzoeken. Bijkomend aspect bij onze bouw-ambities is dat
rondom het centrum van Cuijk een aantal grote locaties vrij komt waarvoor een nieuwe, toekomstbestendige,
invulling noodzakelijk is.
Wonen alleen is niet genoeg: er moet ook voldoende werkgelegenheid zijn. Wij blijven de economie aanjagen.
Dat doen we onder andere door RBL, het Homburgterrein en het havengebied door te ontwikkelen. Bedrijven en
ondernemers zullen wij maximaal faciliteren en ondersteunen maar wij zullen ook zelf actief bedrijven en
ondernemers benaderen o.a. d.m.v. de campagne Cuijk Doet!. Het opereren in grotere verbanden, zoals
Agrifood Capital, levert een meerwaarde. Wij focussen hierbij vooral op die thema’s die voor Cuijk een
meerwaarde hebben zoals de verdere ontwikkeling van innovatieve hotspots Land van Cuijk met onze
regiogemeenten, de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij, inclusief de aandacht voor voedsel en
gezondheid, en het programma Agrifood Capital Werkt! Ook de uitvoering van de Centrumvisie zal onze
speciale aandacht krijgen: de realisatie van een compact centrum, het in uitvoering nemen van tal van
bouwprojecten in en vlakbij het centrum en het optimaliseren van het centrum-management zullen bijdragen aan
een aangenaam werk- en verblijfsklimaat in het hart van Cuijk.
De ontwikkeling van recreatie- en toerisme zal extra aandacht krijgen: enerzijds heeft dit werkveld een
belangrijke economische component, anderzijds draagt het bij aan het tot stand brengen van een aantrekkelijk
woon- en leefklimaat. De Kraaijenbergse Plassen, ons pré-historisch verleden, het rijke Romeinse verleden
beiden allemaal kansen hiervoor.
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Omgevingswet: voorbereiden en implementeren met accenten op

2021

Raadsvoorstel

2020

Beleidsnota

2019 e.v.

Sloopvergunni

flexibiliteit en in gesprek zijn met inwoners
1-2

Duurzaam bouwen: ondersteunen van bouwen waarbij nieuwste inzichten
voor duurzaam bouwen worden ondersteund

1-3

Sloop van leegstaande bouwwerken: Merlet-college (Grotestraat en
Robijnlaan) ROC-gebouw (Grotestraat), Nutriciagebouwen (Grotestraat),

ngen

Gemeentewerf (Beers)
1-4

Bouwen in Cuijk: herontwikkelen van terreinen waaronder Jan

2019 e.v.

Bestemmingsp

Lindersterrein Molenstraat (2019 e.v.), Nutriciaterrein incl. Merlet-terrein

lannen

Grotestraat (2021 e.v.), Robijnlaan (2021), Wonen in het Groen (2019),

vastgesteld en

locatie Aldi in de Kaneelstraat (2022), locatie Harlekijn (2020),

bouwvergunni
ngen verstrekt
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Bouwen in alle kernen o.a. CPO II in Beers, Kepserplein in Sint Agatha,

2019 e.v.

Realisatie van

Liefkeshoek in Katwijk, oude gemeentewerf in Beers

plannen
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Uitvoeren Centrum visie

2019 e.v.

Raadsvoorstel

1-7

Maken van warmte plannen en woningen afkoppelen van het gas

2020

Raadsvoorstel

1-8

Vrijkomende agrarische bebouwing: creëren van ontwikkelruimte

2020

Beleidsnota
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Homburgterrein: vaststellen visie, scenario’s en plan van aanpak

2019

Raadsvoorstel

1-10

Ontwikkelen Kraaijenbergse Plassen: uitvoering geven aan de visie,

2020

accenten op versterking van verblijf, het waterrecreatief product en de
land- en route gebonden recreatie
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Dommelsvoort

2020

raadsvoorstel
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Romeins verleden: vaststellen visie

2019

Raadsvoorstel

1-13

Cuijk naar de Maas: camperplekken en nutsvoorzieningen aan de Maas,

2021

Raadsvoorstel

1-14

Unesco Maasheggen gebied promoten

2020

Plan van
aanpak

Hoofdstuk 2 Fysiek Domein
Duurzaamheid is in het Coalitieprogramma genoemd als het leidende thema voor de periode 2018 – 2022. Dit
thema moet in al ons denken en handelen als onderlegger fungeren en moet van toepassing zijn binnen alle
domeinen.
Binnen het fysieke domein willen wij specifiek benadrukken welk belang wij hechten aan duurzaamheid en welke
bijzondere maatregelen wij willen inzetten. Het is daarbij onze taak om niet alleen voor de korte termijn zaken op
te pakken die van belang zijn voor de Cuijkse inwoners maar zeker ook te kijken wat belangrijk is voor
toekomstige generaties. Het gebruik van fossiele brandstoffen is immers eindig. Ons klimaat, met alle gevolgen
van dien, is snel aan het veranderen. Dit is niet alleen internationaal of nationaal van belang, ook lokaal hebben
wij een grote verplichting om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij moeten daarom inzetten op het verminderen
van het energieverbruik en het vergroten van alternatieve, duurzame, vormen van energieopwekking. Het
uitvoeren van het Cuijks Duurzaamheidsplan 2017 – 2020 is daarbij onze leidraad. Hierin is opgenomen dat Cuijk
in 2045 energieneutraal is. De urgentie om maatregelen te nemen is in korte tijd flink toegenomen. Denk daarbij
aan het gasloos moeten bouwen vanaf 1 juli 2018.. Een versnellingsagenda voor het uitvoeringsprogramma zal
daarom zo spoedig mogelijk opgesteld worden. Ook zal zo snel mogelijk een Energievisie aan de raad worden
voorgelegd, om zo een solide basis te leggen om initiatieven of ontwikkelingen te stimuleren en te toetsen.
Natuurlijk valt binnen het fysieke domein ook alles wat te maken heeft met het in stand houden of verbeteren van
onze woon- en leefomgeving zoals wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting enzovoorts. Binnen deze
gebieden is duurzaamheid natuurlijk een belangrijk thema, maar wij constateren ook dat enkele jaren geleden de
onderhoudsniveaus verlaagd zijn. Het past om te kijken of we op deze voet verder kunnen gaan of dat
maatregelen nodig zijn. Ook enkele grote projecten zullen opgepakt of voortgezet worden zoals het Centrumplan
in Cuijk en het Centrumplan voor Haps.
In het Coalitieprogramma is daarbij verder expliciet genoemd dat een goede infrastructuur van cruciaal belang is.
Dit is vanuit een economisch perspectief zeer belangrijk maar ook vanuit een perspectief van leefbaarheid. Een
goed onderhoudsniveau van wegen en fietspaden is onontbeerlijk. Te meer omdat we actie willen ondernemen
om het gebruik van de fiets te verbeteren (o.a. meer goede fietsverbindingen en realisatie van de snelfietsroute,
inclusief fietsbrug over de Maas. Dit laat onverlet dat wij de toegankelijkheid van onze gemeente duurzaam willen
garanderen. Nauw overleg met andere overheden is daarbij noodzakelijk. Dit zullen wij zeker oppakken.
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Opstellen versnellingsagenda t.b.v. het Cuijks Duurzaamheidsplan 2017 –

2018

raadsvoorstel

2020
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Vaststellen Energievisie

2018

Raadsvoorstel

2-3

Realisatie (pilot) project windenergie en zonenergie

2019 –

Raadsvoorstel

2020

met
uitvoeringsplanne
n

2-4

Duurzaamheidsplan: uitvoeringsplannen realiseren + 2 jaarlijkse evaluatie

2019 e.v.

(in 2020)

raadsinformatiebri
even
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Klimaatbestendigheid in het Land van Cuijk

2019 e.v.

Raadsvoorstel

2-6

Klimaatbestendigheid water: met o.a. Deltaplan grote rivieren, berging en

2019 e.v.

raadsvoorstel

2019

Raadsvoorstel

opvang hemelwater, afkoppelen hemelwater afvoer.
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Opstellen meerjarig onderhoudsplannen fysieke omgeving

met

uitvoeringsplanne
n
2-8

Vaststellen en uitvoeren herinrichtingsplan kern Haps,

2019

raadsvoorstel

2-9

Uitvoering fase twee en verder van het Centrumplan Cuijk

2020

Raadsvoorstel
m.b.t.
uitvoeringsplan

2-10

Realisatie snelfietsroute Cuijk – Nijmegen

2019 en

Realisatie van de

2020

route, inclusief
brug
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Ontwikkelen en aanleg van doorgaande (snel)fietsroutes

2019

Raadsvoorstel

2-12

Lobbyen voor een nachttrein vanuit Nijmegen: NB: of één thema:

2020

Raadsinformatiebr

spoorverbinding : lobbyen voor nachttrein en ondersteunen elektrificatie

ief over
ontwikkelingen

2-13

Actualiseren verkeer- en vervoerplan

2019

raadsvoorstel

2-14

Verbeteren verkeersveiligheid A-73: gesprekken met Rijkswaterstaat

2019 e.v.

Raadsinformatiebr
ief

2-15

In samenspraak met regiogemeenten bevorderen van de

2019 e.v.

verkeersdoorstroming oost – west

Raadsinformatiebr
ief
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Haalbaarheidsonderzoek verbinding tussen NS-station en Hapsebaan

2020

Raadsvoorstel

2-17

Aanleg Carpool plaats Haps

2019

Raadsinformatiebr
ief

2-18

Realisatie geluidsscherm Heeswijkse Kampen / Cuijkse Tuinen

2020

RIB

Hoofdstuk 3: Sociaal Domein
Wij streven een inclusieve samenleving na: een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het is enerzijds
onze taak om (mede) te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn om te wonen, werken en leven en
anderzijds die mensen te ondersteunen die niet voldoende in staat zijn om goed gebruik te kunnen maken van
de mogelijkheden die er zijn. Uitgangspunt daarbij is dat mensen zolang als mogelijk zelf de regie houden.
Hiertoe achten wij het vaststellen van een overkoepelende structuurvisie voor het sociale domein noodzakelijk.
De afgelopen jaren lag er een accent op het implementeren van de drie grote transities (Jeugdzorg, Wmo,
Participatiewet). In de komende periode moeten wij ons focussen op de transitie hiervan: in de uitvoering moet
de leefwereld van onze inwoners ons vertrekpunt zijn van ons handelen. De structuren die wij ontwerpen om
snelle, effectieve, efficiënte en correcte ondersteuning te bieden zijn belangrijk maar blijven ondergeschikt aan
het uitgangspunt om te starten vanuit de leefwereld. Die structuren moeten gemakkelijk te vinden zijn en
eenvoudig toegankelijk zijn. Daarom zullen wij voor ondersteuningsvragen in het sociale domein één integrale
toegang in het leven roepen: één loket. Vanuit deze ingang wordt samen met de inwoner bekeken welke
ondersteuning nodig is. Structuren mogen daarbij niet leidend zijn. Vanuit dit perspectief willen wij daarom ook
experimenteren met nieuwe vormen van ondersteuning bijvoorbeeld het ondersteunen van zorgcorporaties of het
organiseren van regelluwe bijstand.
In ons beleid is onze insteek dat onze inwoners in principe zelfredzaam zijn. Daar waar dit in het gedrang kan
komen kan vroegtijdige signalering en interventie ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk en zo goed
mogelijk, zelf weer de regie over het eigen leven in de handen kunnen nemen. Daarmee wordt voorkomen dat in
een later stadium sprake moet zijn van veel grotere, en in de regel ook veel kostbaardere, ondersteuning.
Preventie heeft daarom een grote prioriteit in ons handelen. Daarmee is de lijn die wij willen volgen voor de
transities meteen beschreven. Een belangrijk bijkomend effect moet zijn dat oplopende kosten beteugeld worden.
Dit geldt met name voor de jeugdzorg. Gezamenlijke regionale inkoop is hiervoor van belang maar de benodigde
ruimte om in te kunnen spelen op specifieke lokale behoeften vinden wij belangrijk om zo toch optimaal aan te
kunnen sluiten op de leefwereld van onze inwoners.
Een belangrijke belemmering om mee te kunnen doen is de financiële situatie van iemand. We hebben een goed
minimabeleid dat we blijven monitoren en doorontwikkelen. Problematische schulden en armoede onder kinderen
vormen grote belemmeringen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Wij zullen onze aandacht focussen
op het voorkomen dan wel oplossen van schulden bij onze inwoners. Daartoe zullen wij een aanvalsplan
schulden en armoedebestrijding opstellen.
Tot slot: we zijn begonnen met op te merken dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn voor onze inwoners om
mee te doen. Dat betekent ook dat we bestaand beleid en voorzieningen tegen het licht houden en waar nodig
zullen aanpakken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het beleid op het gebied van ouderen ,sport- en cultuur.
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Structuurvisie sociaal domein: een overkoepelende visie zorgt voor een

2018

Raadsvoorstel

samenhangend handelen binnen het hele sociale domein. Opstellen van

+

een uitvoeringsprogramma

uitvoeringspro
gramma

3-2

Transformatie sociaal domein, onderdeel Jeugdzorg: flexibilisering

2019

regionale inkoop, samenwerking aanbieders, huisartsen en CJG.

Beleidskader;
Aangepaste
inkoop van
zorg;

3.3

Transformatie sociaal domein, onderdeel Wmo: vaststellen van een

2019

Beleidsnota

2019 e.v.

Uitvoeringspro

regionaal beleidsplan inclusief lokale paragraaf
3-4

Proeftuin Cuijk: pilot project ism zorgorganisaties, woningcorporatie met
accent op eigen regie van de inwoner en ontschotting

3.5

Preventief jeugdbeleidsplan: specifiek voor de jeugd een plan van aanpak

gramma
2019

Beleidsnota

2019

Beleidsnota’s

Eén loket is

om meer in te zetten op preventie en met meer autonomie van de
professional sneller te kunnen handelen
3-6

Bevorderen positieve gezondheid: Integraal op te pakken binnen het
sociaal domein met accenten op overgewicht, veehouderij en
gezondheid, statushouders.

3-7

Realiseren van één integrale toegang voor het sociale domein (één loket)

2020

3.8

Iedereen doet mee: bestrijden eenzaamheid met specifieke aandacht

2019

operationeel
voor risicogroepen

Beleidsnota
met
actiepunten

3.9

Regelluwe bijstand: vanuit vertrouwen experimenteren op het gebied van

2019

de bijstand

Uitvoeringprog
ramma reintegratie

3.10

Uitvoering Participatiewet: naast het verstrekken van uitkeringen worden

2019

Raadsvoorstel

2019

Beleidsnota

mensen via IBN ondersteund in het vinden van passend werk. De positie
van IBN hierin moet opnieuw bepaald worden
3-11

Aanvalsplan schulden en armoedebestrijding: preventie, verbeteren
toegang tot hulpverlening, oplossen problematische schulden, signaleren

met

en bestrijden armoede onder kinderen

uitvoeringspro
gramma

3-12

Bestrijden laaggeletterdheid: met partners in (blijven) zetten om

2019 e.v.

laaggeletterden de taal te leren spreken, lezen en schrijven.

Uitvoeringspro
gramma

Doorontwikkelen signalering en cursusaanbod
3-13

Passend Onderwijs: via ons formele overleg met de schoolbesturen

2019 e.v.

Samenwerking

zetten we in op onderwijsinnovaties die bijdragen aan inclusief onderwijs

sagenda

en samenwerking met jeugdhulp

Passend
Onderwijs

3-14

Sportnota: opstellen incl. beleid t.a.v. onderhoud

2019

Beleidsnota

2019

Raadsvoorstel

2019

Beleidsnota

buitensportaccommodaties
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Nieuwbouw gymzaal de Valuwe: keuze hierover te maken en realisatie
van de gemaakte keuze

3-16

Ouderenbeleid: actualiseren van het ouderenbeleid op zowel wonen,
welzijn als zorg

3-18

Schouwburg: toekomstbestendig theater met sociaal culturele functie

2019

inclusief financieel stabiele situatie

Overeenkomst
en aanpassen
met
schouwburg

3-19

Cultuurbeleid: actualiseren van het beleid met een nieuwe stip op de

2019

Beleidsnota

2019

Beleidsnota

horizon voor o.a. amateurkunst, muziekeducatie, culturele voorzieningen
inclusief verbinding met andere beleidsterreinen
3-20

Peuteropvang: nieuw beleidskader peuteropvang en
onderwijsachterstandenbeleid, gelet op ontwikkelingen en wetten

met
verordening

3-21

Herijken archeologie-beleid

2018

Raadsvoorstel

3-22

Ceuclum Eternum: het Romeinse verleden van Cuijk op eigentijdse wijze

2018 en

Vastgestelde

onder de aandacht brengen

2019

visie en
uitvoeringspro
gramma

3-23

Evaluatie revitalisering de Valuwe

2020

Raadsvoorstel

Hoofdstuk 4 Bestuurlijk domein
In Cuijk is het goed wonen, werken en recreëren. Dat is wat we met de campagne “Cuijk Doet!” ook voor het
voetlicht willen brengen. Dat is waar we als bestuur ons ook dagelijks voor in willen zetten. Een veilige, leefbare
en plezierige woonomgeving, waar iedereen meetelt en waaraan iedereen een steentje kan en wil bijdragen.
Dat gaat niet vanzelf. Cuijk mag zich gelukkig prijzen met actieve inwoners die zich op verschillende manieren
inzetten voor hun eigen leefomgeving, hun (sport)vereniging of culturele instelling. Als bestuur maken we beleid
om dit zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren.
De lokale democratie is in het hele land volop in beweging. Woorden als burgerkracht, zelfsturing, directe
democratie of kernendemocratie krijgen op heel uiteenlopende wijze inhoud. Ook in Cuijk. We hebben actieve
wijk- en dorpsraden die zoveel mogelijk hun eigen agenda bepalen en wij willen dit zoveel mogelijk
ondersteunen. We hebben een klantenpanel die onze dienstverlening beoordeelt en meedenkt. Ook het digitaal
klantenpanel denkt met ons mee. De burgerbegroting wordt omgevormd tot een co-creatietraject met inwoners,
omdat we als bestuur dienstbaar willen zijn aan onze inwoners. Met de gemeenten in het Land van Cuijk werken
we aan de verdere ontwikkeling van de Kernendemocratie.
Goed bestuur begint bij een goede financiële huishouding. De balans tussen structurele inkomsten en uitgaven
staat onder grote druk. Dat heeft te maken het hoge voorzieningenniveau en lage woonlasten. Na de crisisjaren
en de transitie van het sociale domein is het nu zaak om structureel in balans te komen.
Goed bestuur betekent ook dat we streven naar een goede en efficiënte organisatie op de juiste schaal. We
bereiden ons voor op een herindeling; bij voorkeur op de schaal van de vijf gemeenten van het Land van Cuijk.
We zetten de komende jaren volop in op veiligheid, leefbaarheid en goede voorzieningen. In het veiligheidsbeleid
staan centraal de veilige woonomgeving, de verbinding tussen veiligheid en zorg en de aanpak van
ondermijnende criminaliteit.
Wat gaan wij doen
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4-1

Ontwikkelen van een kernendemocratie (Land van Cuijk)

2018 /

Beleidsnota

4-2

Projecten samenwerken Land van Cuijk: uitvoeren van vastgestelde

2019
2018

thema’s
4-3
4-4

Uitvoeringsage
nda

Agenda’s voor de toekomst per wijk en dorp: initiëren en ondersteuning

Elk jaar 3

Opgestelde

bieden aan de dorps /wijkraden

agenda’s

agenda’s

Burgerberaad met inwoners (burger-begroting): jaarlijks uit te voeren

jaarlijks

Uitvoering

i.o.m. inwoners

bijeenkomst(e
n)

4-5

Campagne Cuijk Doet!

2018 e.v.

Uitvoering

4-6

Gemeentelijke inkomsten en uitgaven: onderzoek balans tussen

2018

Overzicht in

structurele uitgaven en inkomsten

begroting
2019

4-7

Evalueren van de Planning en Control documenten en cyclus

2019

Raadsvoorstel

4-8

Verbinding zorg en veiligheid: veel veiligheidsproblemen vertonen

2018 e.v.

Onderdeel

samenhang met het sociaal domein (denk aan personen met verward

lokaal

gedrag, schuldhulpverlening, nazorg gedetineerden)

veiligheidsprog
ramma

4-9

Bestrijding ondermijning: in aansluiting op het programma van Oost-

2018 e.v.

Brabant

Onderdeel
lokaal
veiligheidsprog
ramma

4-10

Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio inclusief kwaliteitsslag en visie op

2019

de brandweerzorg

Beleidsnota +
jaarlijks
uitvoeringspla
nnen

4-11

Lobby voor behoud politiebureau

2019

Raadsinformat
iebrief

