
 
 

Bijdrage Programmabegroting 2e termijn ZN 247347 

 

Voorzitter 

De fractie van Gemeentebelangen zal in een bijdrage alle voorliggende nota’s behandelen. 

We werken continu aan de kwaliteit van de Oosterhoutse leefomgeving via een zorgvuldige 

belangenafweging en een ontwerpende aanpak in een boeiend samenspel met de belanghebbende. 

Om de kwaliteit van Oosterhout door te geven aan volgende generaties, moeten we permanent 

zorgdragen en keuzes maken voor ons mooie en krachtig Oosterhout en zijn kerkdorpen. We wonen, 

werken en recreëren er immers als het ware op een postzegel. Dat kan alleen als we met elkaar 

zorgen voor een gezonde, veilige (toezicht en handhaving) en mooie leefomgeving (groen). We doen 

dit in een complexe samenleving, die hecht aan ruimte voor eigen initiatief (wijkgericht werken), 

maar die ook veel wetten en regels kent om belangen te beschermen. 

Voorzitter 

Gelet op vorenstaande is het nodig dat de organisatie en de dienstverlening zich daaraan aanpast. 

We horen graag van de portefeuillehouder wat momenteel de stand van zaken is met betrekking tot 

de organisatieontwikkeling en de dienstverlening.  

De Omgevingswet beoogt een meer bestuurlijke afwegingsruimte en een meer samenhangende 
benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving. Dit doen we door 
maatwerk te leveren. Met als doel om de kwaliteit van de leefomgeving voor alle inwoners van 
Oosterhout te verbeteren. Binnen de gemeente Oosterhout heeft een aantal grote transities impact 
op de omgeving. Bij deze transities (Energietransitie, Warmtevisie, Strategische Woningbouwvisie) is 
draagvlak bij alle betrokkenen en draagkracht bij de uitvoerende partners onmisbaar. Door in te 
zetten op sociale innovatie en te streven naar inclusieve maatregelen, werken wij aan het versterken 
van zowel draagvlak als draagkracht. 

De inclusieve samenleving is een opgave voor ons allen. Iedereen in de samenleving moet mee 
kunnen doen. De oproep van KOO komt op een juist moment. We horen graag van de wethouder 
hoe Oosterhout ervoor staat op dit punt. 

De grote opgaven zijn de forse woningbouwopgave, het zorgen voor vitale en toekomstbestendige 
werklocaties, en het tegen gaan van leegstand. Uiteraard bij de realisatie op locatie of in gebieden 
hebben we altijd oog voor een goede omgevingskwaliteit. 

Om redenen dat we in deze tijd van grote tekorten op de woningmarkt de opgave hebben om per 
jaar ruim 300 woningen te bouwen is het noodzakelijk daar een Grondnota voor de te hebben die bij 
de tijd is. De huidig grondnota is vastgesteld in 2013 met een looptijd tot 2017. We leven nu in 2020 
en de tijden veranderen snel en daarom willen we niet wachten op een nieuwe Nota Grondbeleid tot 
2022 (invoering Omgevingswet)   

De fractie van Gemeentebelangen heeft notie genomen van het preadvies en kan niet instemmen 
met de toezegging dat de raad een notitie aangeboden krijgt over hoe het College, mede gezien onze 
woningbouwambities, op basis van de bestaande nota, ook in de toekomst invulling gaat geven aan 
strategisch grondbeleid. In het preadvies wordt niet ingegaan op het Nota Kostenverhaal die 



 
eveneens aan herziening toe is.  In artikel 22 lid 2 van de Financiële Verordening Gemeente 
Oosterhout artikel 212 Gemeentewet staat impliciet beschreven dat het College ten minste eens in 
de vier jaar een Nota Grondbeleid ter behandeling en vaststelling aanbiedt aan de raad. 

We horen graag van de wethouder op welke termijn de herziene Nota Grondbeleid en de Nota 
Kostenverhaal aan raad ter behandeling en vaststelling wordt aangeboden. 

Voorzitter 

Ik heb het benoemd in mijn inleiding, veiligheid. Veiligheid of het gevoel van onveiligheid is een 
subjectief gegeven. Dat leeft bij mensen en tast hun leefomgeving aan.  

De fractie van Gemeentebelangen heeft in voorgaande jaren steeds aangedrongen op voldoende 
capaciteit bij politie (wijkagenten) en Boa’s (gemeentelijke handhaving) Met voldoende toezicht en 
handhaving kunnen we zorgen voor een veilige, hele en schone leefomgeving. 

Bij een veilige en mooie leefomgeving behoort groen. Oosterhout is een groene gemeente. De fractie 
van Gemeentebelangen constateert wel dat er wijken en dorpen in Oosterhout zijn die veel te weinig 
groen zijn.  Er zijn straten bij in onze mooie gemeente waar je geen enkele boom af andere 
beplantingen tegen komt.  We vragen daar het komende jaar nadrukkelijk de aandacht voor. Laat ons 
werken aan een natuur, landschaps- en milieubeleid dat bijdraagt aan een veilige en gezonde 
leefomgeving, aan herstel van de biodiversiteit en aan prachtige Oosterhout bossen en polders voor 
mens, plant en dier. 

Voorzitter 

Werken aan een veilig, robuust, slim en duurzaam mobiliteitssysteem voor Oosterhout. Een 
mobiliteitssysteem voor inwoners, bedrijven en bezoekers dat iedereen in staat stelt mee te doen en 
dat bovendien de economie en het leef- en vestigingsklimaat versterkt tegen redelijke kosten. 

Aan de aanpak Gedeelde Mobiliteit wordt momenteel gewerkt. Voor Oosterhout belangrijk om aan 
de juiste tafels aan te schuiven waar de besluiten worden genomen met betrekking tot het openbaar 
vervoer.  De tijd dat reizigers elke ochtend zonder nadenken in hun eigen auto stapten is voorbij. 
Reizigers (inwoners van Oosterhout) willen in toenemende mate een aanbod van mobiliteit dat past 
bij hun manier van leven. De combinatie tussen fiets, deelauto en OV wordt steeds gemakkelijker. 

Zorg voor een goede aansluiting op de verschillende modaliteiten en laat als Oosterhouts bestuur 
ons daar sterk voor maken. 

Om ervoor te zorgen dat de inwoners mobiel blijven via goed onderhouden en aangelegde wegen is 
in Oosterhout nog wel wat werk aan de winkel.  

We doelen hierop de Provincialeweg in Oosteind. Een weg die dwars door het dorp loopt en voor 
veel overlast zorgt. Deze overlast wordt veroorzaakt door de huidige inrichting en onderhoud.  Vele 
jaren heeft deze weg een plaats gevonden in het Jaarplan Openbare Ruimte, doch is nooit tot 
uitvoering gekomen. 

Vanuit het beleid – slim waar het kan – asfalt waar het moet – werken we aan het oplossen van 
knelpunten in de infrastructuur. 

De fractie van Gemeentebelangen dient samen met de VVD, CDA, GroenLinks en het GBV een 
wijzigingsvoorstel in om de herstructurering van de Provincialeweg in Oosteind op te nemen in het 
Jaarplan Openbare Ruimte 2021. Ga samen met de inwoners van Oosteind aan de slag met de 
uitwerking van dit plan en zorg ervoor dat er uitvoering aan wordt gegeven in 2021. 



 
We werken aan een duurzame en energiezuinige samenleving om onze gemeente aantrekkelijk en 
concurrerend te houden richting 2030 (Toekomst Visie Oosterhout 2030). 

Voorzitter 

Voor Oosterhout als innovatieve gemeente en een verbonden netwerksamenleving biedt de 
energietransitie volop kansen. Bijvoorbeeld voor nieuwe banen, ontwikkelruimte voor industrie en 
mobiliteit, schone lucht, toekomstbestendige woningen en kostenbesparing. De fractie van 
Gemeentebelangen ziet de energietransitie als een gedeelde opgave waarbij draagvlak cruciaal is. 

De inzet van burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties is nodig om deze 
systeemverandering te laten slagen. 

We leven in een tijd dat Corona ons dagritme bepaald. De (natte) horeca in Oosterhout wordt zwaar 
geraakt.  Een oproep aan het College om bij de behandeling van de verordeningen in december te 
komen met voorstellen om hierin de Oosterhoutse horeca tegemoet te komen. 

We hebben de afgelopen 9 maanden een moeilijke periode doorgemaakt. Onze Bijzondere 
Opsporingsambtenaren hebben gedurende die periode in de frontlinie gewerkt. Er is veel waardering 
voor dit werk en om die redenen dienen wij samen met het CDA, GroenLinks, Lijst Zonder Partij en 
Voor Heel Oosterhout een motie in om in de vorm van een bonus deze waardering uit te spreken. 

Voorzitter tot slot 

Elk programma heeft in de begroting naast de lasten van dat programma, ook baten – zoals 
specifieke uitkering van het Rijk – die direct tot dat programma behoren. Deze baten zijn meestal 
niet toereikend om de lasten te kunnen dekken (Sociaal Domein) Tegenover nadelige saldi op de 
programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen die binnen het onderdeel algemeen financieel 
beleid zijn geraamd en bijdragen aan een sluitende begroting. Hiervoor de complimenten aan het 
College en de ambtelijke organisatie. 

Samenvattend; 

- Continu werken aan de Oosterhoutse leefomgeving 
- Nota Grondbeleid herzien 
- Veiligheid en handhaving 
- Groene gemeente 
- Mobiliteit  
- Provincialeweg Oosteind 
- Energietransitie 
- Motie Bonus Boa’s 

 

Tot zover 1e termijn 

 

Bijlage; 

 

- Motie Bonus Bijzondere Opsporingsambtenaren 
- Wijzigingsvoorstel Nota Grondbeleid 

 



 
 

 

 

 

 

2e termijn 

 

Voorzitter 

In grote lijnen is de fractie van Gemeentebelangen tevreden over de antwoorden die door het 
College zijn gegeven.  Tevreden over de ingediende wijzigings voorstellen en moties die zijn 
overgenomen en uitgevoerd gaan worden. 

De oproep die KOO heeft gedaan is gehoord door de Wethouder. Er zal een lijst beschikbaar komen 
die aangeeft wat we hebben gedaan en nog te doen hebben.  De fractie van Gemeentebelangen zal 
dit blijven monitoren. 

Wat betreft de Nota Grondbeleid en de Nota Kostenverhaal zijn we tevreden en wachten de 
voorstellen af.  We willen wel vasthouden aan een termijn van uiterlijk drie maanden. 

Wat betreft de Energietransitie hebben we nog wel een vraag. We lezen in de media dat er grote 
bedragen aan subsidie verstrekt worden aan gemeenten. Een aanvraag van de gemeente Breda is 
recent afgewezen, doch die doen een nieuwe poging. Onze vraag, heeft Oosterhout hiervoor een 
aanvraag ingediend. 

We wachten de informatie af met betrekking tot de organisatieontwikkeling en de dienstverlening 
(januari 2021) 

Graag ontvangen wij nog een reactie van de wethouder met betrekking tot onze opmerkingen over 
de aanpak gedeelde mobiliteit. 

Voorzitter 

De fractie van Gemeentebelangen is het eens met de heer Noltee wat betreft de overschrijding van 
het aantal treinen op de Brabantroute en de trillingen die dit teweeg brengt en daardoor de schade 
aan woningen  Een recentelijke publicatie in BNdeStem geeft de ernst hiervan nog maar eens aan.   
Vraag aan de wethouder om dit nogmaals aan te kaarten bij ProRail en NS. 

Wat betreft de Motie CO2 van de heer Noltee. Ik heb met belangstelling het document gelezen dat U 
ons toegezonden heeft, dank daarvoor.  Onze vraag aan U is, wilt U doorgaan met het gebruik van 
fossiele brandstoffen en waarom nu een pas op de plaats. 

De inbreng van de heer van Opzeeland met betrekking tot het Perspectief 2022 en de Brede 
Wetvaart kunnen wij ondersteunen en zijn bereid daar samen met U invulling aan te geven.  U geeft 
ook aan dat 34% van de sportverenigingen  (is dat in Oosterhout) vrezen dat hun voortbestaan in 
gevaar komt. Kunt U ons duiden hoe U aan deze cijfers komt en wat U welke voorstellen U hiervoor 
heeft 

Heer de Laat, ik heb U betoog nog eens teruggeluisterd.   U heeft het in Uw betoog over 2004 en 
plannen die U heeft ingezien. U koppelt daar Dorst Oost aan en tevens geeft U aan dat er in Dorst 



 
Oost een kleinschalige supermarkt dient te komen.  Dorst heeft momenteel 1200 woningen en een 
supermarkt. Deze supermarkt heeft het moeilijk om het hoofd boven water te houden. U heeft het 
over de denktank (bestaat die nog) Kunt U ons duiden waar U deze informatie vandaan heeft.   

Voorzitter tot slot 

De fractie van Gemeentebelangen is tevreden met Uw antwoord met betrekking de motie Bonus 
voor de BOA’s 

 

Wat betreft de amendementen en moties gaan we indien nodig daarbij een stemverklaring 
uitspreken. 

 

 

Wijzigingen; 

- Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal (instemmen) 
- Provincialeweg (instemmen) 
- Motie Arendonk (instemmen) 
- P en C Cyclus (instemmen) 
- Implus Economie en Arbeidsmarkt (instemmen) 
- Lening 20 % (instemmen) 
- Schoolomgeving (instemmen) 
- Motie D 66 is ontraden (niet instemmen) 
- Motie Groen Brabant CO2 is ontraden (niet instemmen 

De fractie van Gemeentebelangen kan instemmen met de voorliggende nota’s 

- Programmabegroting 2012 
- 2e Concernrapportage en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 
- Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 
- Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio en instellingen werkgeversvereniging 

Veiligheidsregio’s 

 

Complimenten aan het College ambtelijke organisatie. 

 

Tot zover 2e termijn 

 

 

 


