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 6 

D66 is weer terug op het politieke toneel in Dongen. Een enthousiaste groep mensen staat 7 
klaar om het progressieve en sociaalliberale geluid in Dongen vorm en inhoud te geven in 8 
een gemeente die al decennialang in belangrijke mate op een nogal conservatieve en 9 
traditionele wijze bestuurd wordt. We zullen ons inzetten om de komende raadsperiode 10 
progressief en conservatief met elkaar te verbinden. 11 

Waar D66 Dongen zich de komende 4 jaar sterk voor maakt vindt u terug in bijgaand 12 
verkiezingsprogramma. We hebben er voor gekozen om het programma zo concreet 13 
mogelijk te maken en dus zoveel mogelijk ideologische statements en open deuren te 14 
vermijden. Per slot van rekening gaat het in de lokale politiek vooral om de vraag wat je 15 
concreet voor de inwoners kunt realiseren.  16 

Het programma is natuurlijk wel gebaseerd op de D66 waarden: 17 

- De vrijheid jezelf te zijn; 18 
- Investeren in mensen; 19 
- Volop kansen krijgen; 20 
- Samen delen; 21 
- Toekomstgericht. 22 

Die waarden moeten gestalte krijgen in een periode van grote politieke en maatschappelijke 23 
ontwikkelingen met majeure problemen als tweedeling, ongelijkheid, migratie, klimaat, 24 
veiligheid en een nog steeds dalend vertrouwen in de politiek. Wij gaan graag samen met u 25 
die uitdagingen aan. Zonder angst voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Met 26 
speerpunten als bestuurlijke vernieuwing, een leven lang leren, duurzame groei, behoud van 27 
natuur en milieu, actief politiek leiderschap en de juiste zorg voor de inwoners van Dongen. 28 
En we willen dat doen met maximale betrokkenheid van iedereen. 29 

Graag hopen wij op uw steun! 30 

 31 

Marieke Schouten 32 

Lijsttrekker D66 Dongen 33 

  34 
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1.0 Openbaar bestuur 66 

1.1 Hoe moet de gemeente Dongen bestuurd worden? 67 

De wijze waarop een gemeente bestuurd wordt is van groot belang voor de inwoners van die 68 
gemeente. Het gaat om vragen als: hebben de inwoners voldoende invloed op de 69 
besluitvorming? Worden zij tijdig daarbij betrokken? Worden hun opvattingen en meningen 70 
voldoende vertolkt door de gemeenteraad? Heeft de gemeenteraad voldoende invloed op de 71 
besluitvorming van B&W? Pakt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol? 72 

Wij vinden dat in Dongen gesproken kan worden van een conservatieve bestuurscultuur. Het 73 
dualisme is in Dongen nog steeds niet echt van de grond gekomen. In de 74 
gemeenteraadsvergaderingen vindt er te weinig debat plaats tussen de politieke partijen. Dat 75 
komt onder meer door de veel te grote rol die wethouders tijdens die vergaderingen krijgen. 76 
Het dualisme was jaren geleden juist ingevoerd om die rol zoveel mogelijk te beperken zodat 77 
de raad de positie en taken kon krijgen die ze geacht werd te vervullen: het functioneren als 78 
het hoogste orgaan in de gemeente, vertegenwoordiging van inwoners, kaderstelling en 79 
controle. 80 

Een belangrijke bevoegdheid die de raad heeft is het budgetrecht en daarmee het recht om 81 
de begroting vast te stellen. De Dongense begroting is echter veel te abstract opgezet en 82 
biedt weinig mogelijkheden voor de gemeenteraad om bij te sturen en te controleren of de ter 83 
beschikking gestelde bedragen besteed worden voor het doel waarvoor zij zijn gegeven. Met 84 
andere woorden het budgetrecht is uitgehold. Dat moet anders. 85 

De gemeenteraad is ook de invloed en het zicht kwijt op de taken die zijn overgedragen in 86 
het kader van de gemeenschappelijke regelingen zoals de veiligheid, de jeugdzorg, de regio 87 
Hart van Brabant etc. Hoogstens mag men een zienswijze geven op de besluitvorming in het 88 
kader van die regelingen maar vaak blijft onduidelijk wat daarmee gebeurt. Hier is sprake 89 
van het bekende “democratische gat”. De gemeenteraad is wel verantwoordelijk voor de 90 
taken die deze gemeenschappelijke regelingen moeten uitvoeren maar heeft er feitelijk 91 
weinig meer over te zeggen. 92 

Daar komt bij dat de gemeente Dongen samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. In de 93 
praktijk kan daar echter nog meer inhoud aan worden gegeven, zeker op lokaal niveau. D66 94 
Dongen is ook voorstander van samenwerking en realiseert zich dat elke vorm van 95 
samenwerking een zekere mate van inleveren van autonomie betekent. Gecombineerd met 96 
de deelname aan de diverse gemeenschappelijke regelingen heeft dat niet alleen gevolgen 97 
voor de positie van de gemeenteraad maar ook voor de inwoners van Dongen. De invloed 98 
van raad en inwoners wordt immers steeds beperkter. 99 

Het bovenstaande is ook van belang voor de vraag of Dongen een zelfstandige gemeente 100 
kan en moet blijven. Dat is tot op heden wel het uitgangspunt van de gemeente, maar over 101 
dit onderwerp is nooit een inhoudelijk debat in de gemeenteraad gevoerd, noch is er ooit 102 
onderzoek gedaan naar de invloed van bovenstaande ontwikkelingen op het democratisch 103 
functioneren van de gemeenteraad.  104 

Ten opzichte van andere gemeenten met een vergelijkbare grootte als de gemeente Dongen 105 
heeft Dongen een omvangrijk ambtenarenapparaat. Niet duidelijk is wat de oorzaak daarvan 106 
is. Ondanks dat is de gemeente kwetsbaar gebleken bij het uitvoeren van specialistische 107 
taken. In die gevallen moet externe expertise worden ingehuurd. Wij pleiten voor een 108 
onderzoek naar de gewenste ambtelijke capaciteit in relatie tot de uit te voeren 109 
gemeentelijke taken. Een dergelijk onderzoek moet wat ons betreft gebaseerd zijn op de 110 
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beste wijze waarop de gemeente haar beleid kan ontwikkelen en uitvoeren en niet in de 111 
eerste plaats op bezuinigingstaakstellingen.  112 

Om tot een slagvaardig en innovatief bestuur te komen die ook – gelet op de uitgangspunten 113 
van de Wet Dualisme - recht doet aan de rol van de gemeenteraad en in het verlengde 114 
daarvan de inwoners, pleit D66 Dongen voor de volgende acties: 115 

 Herstel de positie en rol van de gemeenteraad door uitvoering te geven aan de 116 
volgende punten: 117 

- Zorg voor voldoende middelen voor (bij)scholing van raadsleden; 118 
- Creëer voorwaarden voor meer debat tussen politieke partijen door de rol van 119 

wethouders tijdens die vergaderingen te beperken en door de raad tijdige en 120 
volledige informatie te verschaffen; 121 

- Zorg voor een raadsplanning die voor raadsleden voldoende ruimte biedt voor 122 
bestudering van de stukken en houd daar strak de hand aan; 123 

- Zorg er voor dat een interpellatiedebat ook werkelijk een debat kan zijn en 124 
wijzig daarvoor het reglement van orde; 125 

- Herstel het budgetrecht van de raad door tijdige, concretere en controleerbare 126 
informatieverschaffing bij financiële stukken als de jaarrekening, begroting en 127 
beraps en pas de financiële beheersverordening daarop aan; 128 

- Versterk de positie van de financiële commissie onder meer door 129 
verslaglegging van haar beraadslagingen en schriftelijke advisering aan de 130 
gemeenteraad; 131 

- Uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien dan wel begrotingsposten 132 
overschrijden dienen vooraf ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden 133 
voorgelegd en niet achteraf in de beraps; 134 

- Raadsinformatie-avonden dienen interactief en voor iedereen toegankelijk te 135 
zijn en daardoor het karakter te krijgen van participatie-avonden; 136 

 Verricht onderzoek naar de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die van 137 
invloed zijn op het democratisch functioneren van het gemeentebestuur; betrek 138 
daarbij de democratische legitimiteit en controleerbaarheid van 139 
samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen; 140 

 Voer aan de hand van dat onderzoek een openbaar debat over de vraag of Dongen 141 
een zelfstandige gemeente moet blijven; 142 

 Verricht onderzoek naar de taakstelling van de gemeente en de personele capaciteit 143 
die nodig is om die taakstelling efficiënt en effectief uit te voeren. 144 

 Een strakke scheiding tussen coalitie en oppositie is niet altijd in het belang van de 145 
inwoners. In voorkomende gevallen moet het mogelijk zijn met wisselende 146 
meerderheden tot besluitvorming te komen. Dit pleit voor het sluiten van 147 
coalitieakkoorden op hoofdlijnen; 148 

 D66 wil een actieve lokale rekenkamer met slagkracht. Rapportages dienen altijd en 149 
tijdig onderwerp van bespreking in de gemeenteraad te zijn. 150 

Integriteit is cruciaal voor het functioneren van het openbaar bestuur en voor het handhaven 151 
dan wel het herstel van vertrouwen in de politiek. Daarom wil D66 dat: 152 

 Bestuurders altijd aanspreekbaar zijn op mogelijke belangenconflicten of 153 
ontoelaatbaar gedrag; 154 

 Een duidelijk integriteitsbeleid voor de ambtelijke organisatie, inclusief een krachtige 155 
klokkenluidersregeling; 156 
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 Een krachtig antwoord op het steeds toenemende fenomeen van bedreigingen en 157 
intimidatie van bestuurders en ambtenaren. Zo zal in beginsel altijd aangifte moeten 158 
worden gedaan van bedreiging en intimidatie. 159 

1.2 De gemeentelijke dienstverlening 160 

De Dongense inwoner heeft de gemeente voor heel veel zaken nodig. Denk maar eens aan 161 
vergunningen, rijbewijzen, paspoorten, uitkeringen, afvalinzameling, maatschappelijke zorg 162 
etc. Het is daarom van groot belang dat de gemeentelijke dienstverlening op een snelle en 163 
efficiënte manier kan plaatsvinden. Dat moet bovendien gebeuren vanuit een klantgerichte 164 
houding. Dat uit zich onder meer door een benadering van “ja, tenzij” in plaats van “nee, 165 
tenzij”. 166 

Er bestaat een directe relatie tussen gemeentelijke dienstverlening en de beruchte kloof 167 
tussen politiek en bevolking. Een als slecht ervaren dienstverlening zal die kloof verdiepen. 168 
Maar een op de burger gerichte proactieve, efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening zal 169 
het vertrouwen in de politiek en de gemeentelijke organisatie bevorderen. 170 

D66 Dongen zal zich er sterk voor maken dat de gemeentelijke dienstverlening: 171 

 Zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden, ook buiten kantooruren; 172 

 voor niet digitaal ingestelde inwoners, bijvoorbeeld ouderen, er mogelijkheden zijn om 173 
ook op een andere wijze met de gemeente te communiceren; 174 

 zo wordt ingericht dat digitaal inzicht verschaft kan worden in de stand van zaken van 175 
vergunningverleningsprocessen; 176 

 duidelijkheid geeft over de termijnen waarbinnen vragen van inwoners afgedaan 177 
worden; 178 

 in staat is om bezoekafspraken snel te realiseren; 179 

 er voor zorg draagt dat ambtenaren goed telefonisch bereikbaar zijn, dan wel dat 180 
inwoners snel worden teruggebeld; 181 

 in voorkomende gevallen vooraf telefonisch toelichting wordt gegeven bij brieven aan 182 
inwoners; 183 

 periodiek wordt geëvalueerd. 184 
 185 

1.3 Inwonerparticipatie en communicatie 186 

De gemeente Dongen hanteert als slogan: “In Dongen doen we dingen samen”. Het 187 
realiseren van deze slogan stelt hoge eisen aan de wijze waarop inwoners van Dongen 188 
kunnen meepraten en meedenken over het beleid en de besluitvorming van het 189 
gemeentebestuur. En dus ook over de manier waarop de gemeente met haar inwoners 190 
communiceert. Wat D66 betreft moet het participatie- en communicatiebeleid van de 191 
gemeente in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden: 192 

 Zorg dat inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen, dorps- en wijkraden in 193 
een zo vroegtijdig mogelijk stadium betrokken worden bij beleids- en besluitvorming; 194 

 Organiseer mogelijkheden voor overleg en discussie met gemeenteraad en inwoners 195 
die gebruik willen maken van het inspreekrecht tijdens gemeenteraadsvergaderingen; 196 

 Vraag regelmatig naar de mening van de inwoners over diverse onderwerpen en 197 
maak daarbij ook gebruik van het inwonerpanel, ondersteund door GfK; 198 

 Zorg voor maatwerk in de communicatie met inwoners en de diverse doelgroepen en 199 
inventariseer de netwerken waarin deze zich bevinden. Gebruik deze netwerken ook 200 
voor het verbreden van draagvlak bij de beleids- en besluitvorming; 201 
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 Zorg voor een vraaggerichte houding in de gemeentelijke organisatie. Een houding 202 
waarbij ook aandacht is voor de vraag achter de vraag. 203 

 Stimulering en facilitering van inwonerinitiatieven; 204 

 Communiceer in begrijpelijke taal. Geef zo nodig vooraf telefonische informatie en 205 
uitleg aan mensen die een beschikking van de gemeente gaan ontvangen met een 206 
complexe inhoud; 207 

 Houdt er rekening mee dat niet iedereen bereikbaar is voor digitale communicatie 208 
zoals bijvoorbeeld ouderen en immigranten. Gebruik in die gevallen alternatieven als 209 
telefonische en schriftelijke communicatie; 210 

 D66 wil dat bewoners meer te zeggen krijgen over de besteding van het budget voor 211 
hun wijk. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en online 212 
inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt. 213 

 D66 wil onderzoek naar de mogelijkheid dat inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen 214 
indienen, als zij hiervoor voldoende handtekeningen verzamelen.  215 
 216 

1.4 Bestuurlijke handhaving is van groot belang 217 

In Nederland zijn er vele instanties die zich bezig houden met de handhaving van de 218 
regelgeving. Denk maar aan de politie, de douane, de Voedsel en Warenautoriteit etc. Als de 219 
bevoegdheid om te handhaven bij het gemeentebestuur is neergelegd praten wij over 220 
gemeentelijke bestuurlijke handhaving. Het gemeentebestuur, lees het college van 221 
burgemeester en wethouders, is dan verantwoordelijk voor de handhaving van die 222 
regelgeving. Voorbeelden daarvan zijn de handhaving van vergunningsvoorwaarden 223 
(omgevingsvergunningen, APV-vergunningen) en de Drank- en Horecawet. Maar de 224 
gemeente kan ook boetes opleggen voor fout parkeren of het niet aangelijnd hebben van 225 
honden. De instrumenten die de gemeente kan inzetten kunnen ingrijpend van aard zijn. 226 
Naast boetes kunnen ook dwangsommen opgelegd worden of drugspanden worden 227 
gesloten. Om tot een goede en efficiënte handhaving te komen is het erg belangrijk dat de 228 
gemeente goed samenwerkt met andere handhavende instanties. 229 

In de dagelijkse politieke praktijk is handhaving niet een onderwerp dat op 230 
gemeenteraadsniveau veel aandacht krijgt. Dat is naar de mening van D66 niet geheel 231 
terecht. Handhaving heeft direct te maken met gevoelens van (on)veiligheid. Veiligheid is 232 
een kernwaarde in ons functioneren en in de rechtsstaat. Bovendien tast een gebrekkige en 233 
niet consequente handhaving in hoge mate ons rechtvaardigheidsgevoel aan.  234 

Volgens D66 is daarom het volgende noodzakelijk: 235 

 In de eerste plaats, vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen, 236 
volwaardig inzetten op preventie; 237 

 Het college van burgemeester en wethouders oproepen aan gemeenteraad en 238 
inwoners een plan te presenteren op welke wijze die preventie gestalte kan krijgen; 239 

 Strikte handhaving van wet- en regelgeving indien tot repressie moet worden 240 
overgegaan; 241 

 Buitengewone Opsporingsambtenaren en gemeentelijke toezichthouders uitrusten 242 
met voldoende bevoegdheden en middelen; 243 

 Efficiënte en effectieve samenwerking met andere handhavende instanties 244 
bevorderen of, met andere woorden, de integrale handhaving zoveel mogelijk 245 
versterken; 246 

 Eerst duidelijke keuzes maken over de handhavingsprioriteiten en vervolgens daar de 247 
noodzakelijke personele en materiële capaciteit aan verbinden; 248 
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 Gemeenteraad en inwoners minimaal twee keer per jaar informeren over de 249 
resultaten van de inzet op preventie en repressie (aantal controles, waarschuwingen, 250 
dwangsombeschikkingen, boetes etc.) en over de stand van zaken van de uitvoering 251 
van het beleidsplan handhaving en het daaraan verbonden handhavingsprogramma; 252 

 Regelmatige gemeentelijke communicatie over de gekozen handhavingsprioriteiten 253 
en de uitvoering daarvan; 254 

 Stimulering en zo nodig facilitering van buurtpreventie-activiteiten.  255 

  256 
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2.0 Openbare orde en veiligheid 257 

2.1 Integrale veiligheid 258 

Veiligheid is één van de kerntaken van het (lokale) overheidsbestuur. 259 

De handhaving van de openbare orde en het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid 260 
in de gemeente is al lang geen verantwoordelijkheid meer van één handhavende instantie. 261 
Iedereen heeft belang bij een veilige leef- en woonomgeving. De kracht zit in de 262 
samenwerking met handhavende en toezichthoudende instanties zoals politie, brandweer, 263 
gemeente, belastingdienst (FIOD) etc. Maar het is ook van belang om bij deze onderwerpen 264 
de inwoners en bedrijven te betrekken. Iedereen heeft belang bij een veilige gemeente. 265 
Veiligheid moet dus op integrale wijze worden aangepakt. 266 

Met zoveel spelers op het veld moet er wel een duidelijke regie zijn. Die regie ligt bij de 267 
gemeente. Elke 4 jaar stelt de gemeente een Integraal Veiligheidsplan (IPV) vast met 268 
daaraan gekoppeld een jaarlijks uitvoeringsplan. Daarin wordt duidelijk gemaakt wat de 269 
uitgangspunten zijn van het lokale veiligheidsbeleid en hoe de regisserende rol van de 270 
gemeente gestalte krijgt. 271 

Uit onderzoeken zoals de Veiligheidsmonitor blijkt dat Dongen geen onveilige gemeente is 272 
als je afgaat op de cijfers. Die cijfers zouden de objectieve veiligheid weerspiegelen. Hier is 273 
wel enige alertheid geboden. Het is bijvoorbeeld een gegeven dat niet iedereen aangifte 274 
doet. Dat kan verschillende redenen hebben. Aangifte doen kost nogal wat tijd, de kans is 275 
reëel dat er niets met de aangifte wordt gedaan of dat je niet meer hoort óf er wat mee 276 
gedaan wordt. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als subjectieve veiligheid. Mensen 277 
hebben dan onveiligheidsgevoelens hoewel dat door de cijfers uit veiligheidsonderzoeken 278 
niet ondersteund wordt. Gemeente en politie moeten ook rekening houden met die 279 
onveiligheidsgevoelens. D66 vindt het belangrijk de gevoelens van onrust serieus te nemen 280 
en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. 281 

Ook in de gemeente Dongen is de politie vaak “onzichtbaar”. Dat geldt zowel voor de 282 
algemene surveillance als voor de wijkagenten. Dit uit zich onder meer in gebrekkige 283 
verkeershandhaving. Wellicht is dit de reden dat veel mensen signaleren dat het 284 
verkeersgedrag steeds meer te wensen overlaat. 285 

Volgens diverse publicaties is er in de provincie Noord-Brabant sprake van veel 286 
drugscriminaliteit. De georganiseerde criminaliteit is nadrukkelijk aanwezig en probeert ook 287 
te infiltreren in bestuurlijke instanties. In de gemeente Dongen lijkt er geen 288 
buitenproportionele drugscriminaliteit te bestaan en is infiltratie in bestuurlijke instanties of 289 
pogingen daartoe niet ontdekt. Het zou echter naïef zijn om daaruit de conclusie te trekken 290 
dat deze vormen van criminaliteit grotendeels aan Dongen voorbij gaan. Dongen is geen 291 
eiland.  292 

D66 Dongen pleit voor het volgende: 293 

 Een voortgaande intensivering van de samenwerking met alle handhavende 294 
instanties en de Dongense inwoners; 295 

 Meer communicatie over de wijze waarop de handhaving in Dongen plaats vindt, op 296 
welke wijze dat georganiseerd is en de handhavingsresultaten; maak daarbij ook 297 
duidelijk welke handhavingsprioriteiten door politie en gemeente (BOA’s) gesteld 298 
worden zodat inwoners een reëel beeld van de handhaving krijgen; 299 

  De aanpak van de georganiseerde (drugs)criminaliteit in Noord-Brabant verdient de 300 
hoogste prioriteit. D66 Dongen ondersteunt de oproep van diverse burgemeesters 301 
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aan de regering om daarvoor meer politiecapaciteit beschikbaar te stellen en te 302 
zorgen voor meer bestuurlijke bevoegdheden; 303 

 Meer zichtbare inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren voor de diverse 304 
vormen van overlast zoals afvaldumping, hondenpoep, vernieling, 305 
parkeerproblematiek, hangjongeren etc. Er moet een duidelijke verdeling van taken 306 
tussen politie en BOA’s zijn. D66 wil voorkomen dat de burgemeester uit 307 
capaciteitsgebrek politietaken overhevelt naar BOA’s; 308 

 Preventie is voor D66 het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Dit begint al 309 
vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig 310 
schoolverlaten; 311 

 Een onderdeel van preventie waarbij gemeenten een belangrijke rol speelt is de 312 
fysieke uitstraling van een wijk of buurt. D66 vindt het daarom de taak van de 313 
gemeente om de openbare ruimte netjes te houden; 314 

 D66 vindt dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben (goed contact met 315 
de buren, geschikte sloten, preventieve buurt- of burgerwacht); 316 

 D66 wil dat de gemeente initiatieven van bewoners ondersteunt en hen inspraak 317 
geeft; 318 

 De wijkagent speelt een cruciale rol (geven van voorlichting, aanwezig zijn bij 319 
inspraakmomenten en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de 320 
buurt); 321 

 Goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg en 322 
welzijnsinstellingen en de politie zijn van groot belang voor een goed 323 
veiligheidsbeleid; 324 

 Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om voldoende inzet en 325 
gespecialiseerde medewerkers; 326 

 Of en in welke mate ondermijnende criminaliteit in de gemeente Dongen aan de orde 327 
is, is onduidelijk. D66 wil door middel van onderzoek meer inzicht verkrijgen in deze 328 
problematiek. 329 
 330 
 331 

2.2 Brandweer en crisisbeheersing 332 

Voor de veiligheid is een goed functionerende brandweer en crisisbeheersing-333 
rampenbestrijding van uitermate groot belang.  334 

De brandweerzorg is regionaal georganiseerd. Dat betekent dat de inzet van personeel en 335 
materieel regionaal wordt aangestuurd. In dit verband spelen de aanrijdtijden een belangrijke 336 
rol. Met het oog daarop moet de brandweerkazerne in Dongen en de brandweerpost in         337 
´s Gravenmoer gehandhaafd blijven. Voor wat betreft calamiteiten die plaatsvinden in de 338 
gemeenten aan de grenzen van de regio moeten goede afspraken gemaakt worden over de 339 
inzet van de brandweer in de aangrenzende regio. Uitgangspunt moet zijn dat de brandweer 340 
die het eerst bij de calamiteit kan zijn ingezet moet worden. 341 

De brandweer draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Met enige regelmaat 342 
verschijnen er berichten in de media dat de brandweer kampt met een tekort aan vrijwilligers. 343 
Een goed vrijwilligersbeleid kan een middel zijn om personele tekorten te vermijden of te 344 
beperken. 345 

Bij een calamiteit van enige omvang is het noodzakelijk dat gemeente en andere diensten 346 
worden ingezet. De wijze waarop dat moet gebeuren is beschreven in een gemeentelijk 347 
crisisbeheersingsplan. In dat geval is het noodzakelijk dat een goed voorbereide 348 
crisisorganisatie klaarstaat. Daarvoor is een actueel crisisbeheersingsplan en periodieke 349 
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crisisoefeningen van groot belang. De gemeentelijke begroting moet daarvoor voldoende 350 
financiële ruimte bieden. 351 

D66 Dongen staat daarom voor 352 

 Een goed uitgeruste brandweerkazerne in Dongen en ´s Gravenmoer; 353 

 Goede interregionale afspraken over de inzet van de brandweer in de regionale 354 
grensgemeente; 355 

 Vrijwilligersbeleid om de motivatie van het vrijwillig brandweerpersoneel en de 356 
bezetting van de brandweerposten op sterkte te houden; 357 

 Voldoende financiële middelen om de gemeentelijke crisisorganisatie door middel 358 
van opleidingen en oefeningen op hoog niveau te houden. 359 

  360 
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3.0 Wonen 361 

3.1 Openbare ruimte en leefbaarheid 362 

Openbare ruimte is ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Openbare ruimte en 363 
leefbaarheid kunnen niet los van elkaar gezien worden. 364 

Een veilige, groene en gezonde leefomgeving is voor iedereen van groot belang. In die 365 
openbare ruimte zoeken wij rust, ontmoeten wij elkaar, spelen onze kinderen en moeten wij 366 
ons veilig kunnen verplaatsen. Onze woningen grenzen aan openbare ruimte. Die ruimte is 367 
dus van levensbelang voor onze leefbaarheid. 368 

D66 Dongen beschouwt open ruimte als een waarde op zichzelf. Dat betekent dat wij met die 369 
ruimte omzichtig moeten omgaan. Het betekent ook dat inwoners van Dongen moeten 370 
kunnen meedenken en meepraten over de inrichting van die ruimte, de staat van onderhoud 371 
daarvan en over ontwikkelingen die het gebruik van die ruimte beïnvloeden. De wijk- en 372 
dorpsraden spelen hierbij een belangrijke rol.  373 

Al geruime tijd staat de nieuwe Omgevingswet op stapel. De datum van invoering van die 374 
wet wordt niet eerder voorzien dan in 2020. Deze nieuwe wet zou het omgevingsrecht 375 
eenvoudiger moeten maken. De wet is ook in organisatorisch opzicht voor gemeenten 376 
ingrijpend. D66 Dongen is van mening dat er samen met bedrijven en de inwoners van 377 
Dongen een nieuwe visie op het omgevingsbeleid moet worden ontwikkeld dat de basis 378 
vormt voor een omgevingsplan. Vanwege de (re)organisatorische aspecten is het van belang 379 
tijdig met de voorbereiding van de implementatie van deze wet te beginnen. In de 380 
omgevingsvisie en het omgevingsplan zullen de opgaven rondom de energievoorziening van 381 
de toekomst integraal moeten worden meegenomen. 382 

Inwoners moeten zich veilig voelen in de openbare ruimte. Schone straten, die goed zijn 383 
verlicht, met straatmeubilair dat in goede staat verkeert, voorkomen overlast en criminaliteit. 384 
Het is de taak van de gemeente om de openbare ruimte netjes te houden en inwoners hierin 385 
te betrekken. 386 

D66 Dongen wil stenen wijken groener maken. Groene wijken zijn gunstig voor het 387 
belevingsgevoel, nodigen uit tot meer bewegen en ontmoeten, stimuleren de biodiversiteit, 388 
maken de omgeving koeler en zorgen voor een betere afvoer van regenwater. 389 

D66 Dongen wil dat regelgeving voor bedrijven is of wordt opgesteld met voldoende oog voor 390 
een flexibele bedrijfsvoering. Er moet voldoende ruimte worden gegeven voor 391 
functievermenging. Ook willen wij dat flexibel wordt omgegaan met bestemmingen van 392 
panden, zodat leegstaande kantoren een andere functie kunnen krijgen.  393 

We willen inwoners meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die invloed 394 
hebben op hun leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente die regie neemt en flexibel is. 395 

 396 

3.2 Woningbouw 397 

Als het gaat om de vraag hoeveel en waar er woningen in Dongen gebouwd gaan worden 398 
dan kunnen de antwoorden gevonden worden in de door de gemeenteraad op 9 februari 399 
2017 vastgestelde Dongense Woonvisie 2017 – 2027. Deze visie wordt onder meer 400 
geconcretiseerd in de jaarlijkse prestatieafspraken die met Casade worden gemaakt. 401 
Daarnaast zouden ook met projectontwikkelaars afspraken moeten worden gemaakt om de 402 
ambities van de Dongense Woonvisie te kunnen realiseren. D66 Dongen stelt daarbij de 403 
volgende prioriteiten: 404 
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 Nieuwe huur- en koopwoningen worden duurzaam gebouwd met als uitgangspunt “0-405 
op-de-meter”; 406 

 Met het oog op de toekomstige warmte- en energievoorziening moet bij de 407 
ontwikkeling van nieuwbouwprojecten het uitgangspunt zijn, dat deze niet meer 408 
worden aangesloten op het aardgasnet; zet in op andere mogelijkheden bijvoorbeeld 409 
het gebruik van restwarmte zoals stadsverwarming of de mogelijkheden van 410 
geothermie; 411 

 Voor wat betreft de bestaande woningvoorraad is D66 Dongen van mening dat, om 412 
de doelstellingen van het landelijk en Europees beleid te realiseren, het in de 413 
Dongense Woonvisie genoemde aantal van 400 verduurzaamde woningen als 414 
jaaropgave in Dongen zou moet worden beschouwd. Bij een jaarlijkse bouwcapaciteit 415 
van minder dan 400 geldt dit dan voor de volledige bouwcapaciteit;  416 

 De extramuralisering van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, het sluiten van 417 
bejaardentehuizen en de vestiging van statushouders scheppen een grote behoefte 418 
aan woningen in de sociale huursector. Ook in Dongen is daar gebrek aan. Gelet op 419 
de urgentie is D66 Dongen van mening dat de bouw van deze woningen grote 420 
prioriteit moet hebben; 421 

 Bijzondere aandacht verdienen ook de inwoners met middeninkomens die in de knel 422 
raken omdat ze te weinig verdienen om een woning te kopen maar teveel voor de 423 
sociale huur. Er is een tekort aan middeldure huurwoningen;  424 

 De eerder in de gemeenteraad afgesproken verhouding goedkoop, middelduur en 425 
duur: 35% - 35% - 30% is achterhaald en dient aangepast te worden. Die aanpassing 426 
dient ook gevolgen te hebben voor de eerder verleende bouwrechten; 427 

 Vanwege de sluiting van verzorgingstehuizen moeten ouderen veel langer thuis 428 
blijven wonen. Om dit mogelijk te maken zijn wij voorstander van het invoeren van 429 
een zogenaamde “blijverslening”. Ook moet de toegang tot de voorzieningen in het 430 
kader van de WMO ruimhartig worden toegepast. D66 pleit voor de ontwikkeling van 431 
een samenhangende visie op het gebied van wonen en zorg; 432 

 De starterslening heeft zijn nut bewezen. Ook deze voorziening moet naar onze 433 
mening in stand blijven;  434 

 Om de woningvoorraad te verduurzamen dient de mogelijkheid van een 435 
duurzaamheidslening worden onderzocht; 436 

 De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en verbouwen van woningen voor 437 
mensen met een laag inkomen. D66 Dongen vindt daarnaast dat zij een taak hebben 438 
in het verduurzamen van de woningvoorraad, het levensloopbestendig bouwen en 439 
het verbeteren van de leefbaarheid. De omvang en de uitvoering van die taak dient 440 
ook in de prestatieafspraken te worden vastgelegd.  441 
 442 
 443 

3.3. Dongen als dorp 444 

Dongen heeft ruim 25.000 inwoners en dat aantal zal de komende jaren slechts licht 445 
toenemen. De inwoners van Dongen en zijn kernen ’s-Gravenmoer, Klein-Dongen en 446 
Dongen-Vaart zijn over het algemeen tevreden met hun woonomgeving. D66 Dongen is van 447 
mening dat 448 

 Het dorpskarakter van Dongen behouden moet blijven; 449 

 Beeldbepalende panden behouden moeten blijven; 450 

 Nieuwbouw vooral plaats moet vinden in inbreidingsgebieden; 451 

 Voorzieningen in Dongen en zijn kernen op peil gehouden moeten worden; 452 
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 De herkenbare centra in de drie kernen aantrekkelijk moeten worden ingericht. 453 

3.4 Milieu en natuur 454 

Het milieu en de natuur zijn erg belangrijk voor onze leefomgeving en ons welbevinden. 455 
Gelet op het steeds groter wordende klimaatprobleem, de achteruitgang van de 456 
biodiversiteit, de verstening van steeds meer open ruimte door woningbouw en wegenaanleg 457 
dient er ook op gemeentelijk niveau een ambitieus plan te worden ontwikkeld om het milieu 458 
en de natuur een steviger fundament te geven. Dat betekent niet dat er geen groei meer zou 459 
kunnen zijn. Het moet dan wel schone groei zijn. Wij zijn er van overtuigd dat er geen 460 
grenzen aan de groei zijn, maar wel aan wat de aarde aankan. Het kernwoord in dit verband 461 
is duurzaamheid. Voor het genoemde plan zijn duurzame energie, duurzame landbouw, 462 
duurzame mobiliteit en circulaire economie belangrijke bouwstenen. Wat moet er volgens 463 
D66 Dongen gebeuren: 464 

 Er moet fors meer ingezet worden op de aanpak van de energietransitie (de 465 

verschuiving van fossiele energie naar duurzame energie). Volgens het jaarlijkse 466 
onderzoek van Telos scoort Dongen in vergelijking met andere gemeenten slecht in 467 
de aanpak van deze energietransitie. 468 

 De energietransitie is voor ons allemaal van belang. D66 Dongen wil van de 469 
energietransitie een gezamenlijk traject maken door een open dialoog te voeren. 470 
Burgerinitiatieven om lokale energie op te wekken verdienen steun. 471 

 De luchtkwaliteit in Dongen is matig (zie de app: mijn luchtkwaliteit) en moet 472 
verbeterd worden. Denk daarbij aan het stimuleren van schoon vervoer en het 473 

realiseren van veel meer groen in de gemeente; propageer zoveel mogelijk het 474 
gebruik van elektrische en hybride auto’s, te beginnen bij het gemeentelijk 475 
wagenpark, en zorg voor een goede infrastructuur van laadpalen. Entameer overleg 476 
met wijk- en dorpsraden om tot een actieplan te komen om meer natuur in de wijk 477 
te brengen. 478 

 Open ruimte is een waarde op zichzelf. Openbare ruimte biedt ook ruimte voor 479 
recreatie. Met die ruimte moet zorgvuldig omgegaan worden. Op dit punt wordt het 480 
gebied tussen Dongen en Oosterhout ernstig bedreigd als gevolg van de plannen 481 
voor de nieuwe N629 en – op de langere termijn – de plannen van Oosterhout voor 482 
woningbouw in dit gebied. D66 Dongen is van mening dat de verbinding tussen 483 
Dongen en Oosterhout inderdaad verbeterd moet worden, waarbij in de eerste plaats 484 
gekeken moet worden naar aanpassing van de bestaande weg. Daarnaast is de 485 
noodzaak van eventuele woningbouw tussen Dongen en Oosterhout niet overtuigend 486 
aangetoond. 487 

 Milieu- en natuurbeleid krijgt onder andere zijn beslag in de voorwaarden die aan 488 
bedrijven worden opgelegd door middel van de omgevingsvergunningen. Hoewel 489 
bedrijven steeds meer waarde hechten aan milieuvriendelijk produceren, is het voor 490 
het realiseren van het milieu- en natuurbeleid van groot belang, dat de opgelegde 491 
voorwaarden op een consequente manier worden gehandhaafd.  492 

 In het kader van de circulaire economie is het van groot belang dat er zo weinig 493 
mogelijk afval wordt geproduceerd en dat afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Wij 494 
vinden dat Dongen minimaal de landelijke doelen van afvalscheiding moet bereiken 495 
en vasthouden. Om er voor te zorgen dat inwoners van Dongen zoveel mogelijk afval 496 
scheiden en aanbieden aan de milieustraat vragen wij ons af of het noodzakelijk is 497 
dat afvaltarieven aan de poort gehanteerd moeten worden. Wij stellen voor de 498 
consequenties te onderzoeken van het laten vervallen van deze tarieven. 499 
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3.5 Openbaar groen 500 

Ook uit een oogpunt van leefbaarheid is de aanwezigheid en de staat van onderhoud van 501 
openbaar groen van groot belang. Meer groen, dus ook meer bos, stimuleert het 502 
welbevinden en nodigt uit tot bewegen en ontmoeten, is goed voor de aanwezigheid van 503 
biodiversiteit en verhoogt de luchtkwaliteit. D66 Dongen pleit voor het evalueren van het 504 
Groenbeheersplan op basis van deze uitgangspunten. Vergunningverlening voor het kappen 505 
van bomen dient vergezeld te gaan van een controleerbare herplantplicht. 506 

3.6 Onderhoud wegen en riolering 507 

Enkele jaren geleden is het onderhoudsniveau van wegen in de gemeente Dongen in het 508 
kader van de bezuinigingen verlaagd. De gevolgen daarvan zijn steeds meer zichtbaar. 509 
Stenen op wegen en fietspaden en tegels van voetpaden zijn verzakt en liggen ongelijk. Het 510 
kan leiden tot gevaarlijke situaties. D66 Dongen wil een grondig onderzoek naar de 511 
technische staat van wegen, straten en pleinen in relatie tot het vastgestelde 512 
onderhoudsniveau. Volgens ons weerspiegelen de resultaten van de reguliere onderzoeken 513 
niet de feitelijke kwaliteit van wegen, voet- en fietspaden. Vervolgens kan dan de vraag aan 514 
de orde komen naar de noodzaak van verhoging van dat niveau.  515 

D66 Dongen wil dat de openbare ruimte op een duurzame manier wordt onderhouden 516 
waarbij duurzame materialen worden toegepast. Ledverlichting, CO2-neutraal inkopen van 517 
energie en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn hier voorbeelden van.  518 

Om een goed functionerend riool voor de toekomst te waarborgen kan de gemeente Dongen 519 
haar voorbeeldrol pakken. Gesloten bestrating en asfaltering van parkeerterreinen, pleinen 520 
en straten veroorzaakt in toenemende mate wateroverlast en het verlies van natuurlijke 521 
buffering. Waar mogelijk zou het toepassen van half open bestrating als norm moeten gaan 522 
gelden. 523 

Ook de overmatige stenen afdekking van particuliere grond is niet goed voor het milieu en de 524 
waterhuishouding. Natuurlijke tuinen en heggen verdwijnen en daarmee ook de vogels en 525 
andere dieren. Wij pleiten er daarom voor actief in te zetten op voorlichting om de kwaliteit 526 
van onze leefomgeving op orde te houden en om de oplopende kosten van rioolaanpassing 527 
en waterbuffering het hoofd te kunnen bieden. 528 

D66 Dongen wil dat er op korte termijn een klimaatadaptatieplan wordt opgesteld. 529 

  530 
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4.0 Economie 531 

4.1 Grondbeleid 532 

De beschikbaarheid van grond is voor elke gemeente belangrijk. Het biedt mogelijkheden 533 
voor diverse gemeentelijke ontwikkelingen op het gebied van bouwen en infrastructuur. Niet 534 
onbelangrijk is ook dat de eigendom van grond een significant deel uitmaakt van het 535 
vermogen van een gemeente. Overigens is de laatste jaren gebleken dat grondeigendom 536 
ook kwetsbaar kan zijn als gevolg van rentedalingen of slechte ontwikkelingen in de 537 
bouwsector. 538 

De gemeente Dongen heeft al jaren een actief grondbeleid als uitgangspunt. Dat houdt 539 
onder meer in dat ook gronden worden aangekocht waar nog geen directe bestemming voor 540 
is. Dit zijn zogenaamde strategische aankopen. Als gevolg daarvan beschikt de gemeente 541 
over een groot grondarsenaal. Er is dus veel bouwgrond beschikbaar voor het bouwen van 542 
woningen en bedrijfspanden. Dit roept de vraag op of vastgehouden moet worden aan het 543 
actieve grondbeleid.  544 

In het verleden zijn vele grondcomplexen belast met bouwrechten. Bouwrechten die verleend 545 
zijn aan projectontwikkelaars die vaak eerder in Dongen al projecten hebben gerealiseerd. 546 
Dat heeft er wel voor gezorgd dat de gemeente minder zeggenschap heeft over de 547 
ontwikkeling van dat grondarsenaal. De gemeente kan immers zelf geen projecten meer 548 
realiseren en alleen nog invloed uitoefenen door middel van het bestemmingsplan en 549 
exploitatieovereenkomsten. In de praktijk blijkt dat er in de onderhandelingen een grote rol is 550 
weggelegd voor projectontwikkelaars. De regie die de gemeente had over de 551 
bouwontwikkelingen in Dongen is steeds meer verschoven naar projectontwikkelaars. 552 

D66 Dongen vindt daarom het volgende van belang: 553 

 Een verschuiving van actief naar een meer passief grondbeleid; strategische 554 
aankopen dienen tot een minimum beperkt te worden; 555 

 Slechts bij hoge uitzondering grondrechten verlenen aan bouwondernemers en 556 
projectontwikkelaars in het kader van onderhandelingen over het realiseren van 557 
bouwprojecten; 558 

 Hanteren van acceptabele grondprijzen voor bedrijfsvestigingen en sociale 559 
woningbouw. Schep ook meer ruimte voor Dongense bouwinitiatieven; 560 

 In Dongen moeten grote stappen worden gezet voor de omschakeling naar andere, 561 
duurzame energiebronnen (energietransitie). Dat vraagt om energiesystemen die 562 
mogelijk ook beslag op de grond leggen zoals windmolens en zonnevelden. D66 563 
Dongen wil dat daarvoor op korte termijn beleid ontwikkeld wordt met inachtneming 564 
van de provinciale verordening Ruimte. 565 

4.2 Mobiliteit 566 

Goede doorstroming van het verkeer, goede bereikbaarheid van bedrijven en adequate 567 
parkeergelegenheid zijn belangrijke pijlers van verkeersbeleid. In Dongen is op het gebied 568 
van het verkeer, op basis van het oorspronkelijke verkeersbeleidsplan uit 1995 en de 569 
daaraan verbonden jaarlijkse actieprogramma’s, al veel gebeurd. Er zijn echter nog 570 
verschillende knelpunten die in de komende raadsperiode aangepakt moeten worden. Wat 571 
D66 Dongen betreft zijn dat de volgende: 572 

 De verkeerssituatie in ’s-Gravenmoer vraagt om aanpassingen. Een burgerinitiatief 573 
heeft in ’s-Gravenmoer geleid tot een mogelijk verkeersplan. Samen met inwoners in 574 
deze kern moet bekeken worden of dit een goede basis kan zijn voor verbetering van 575 
de leefbaarheid en verkeersveiligheid; 576 
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 In meerdere Dongense straten is er onvoldoende parkeergelegenheid. Daarom 577 
worden auto’s op voetpaden en in bermen geparkeerd. Niet alleen wordt daardoor 578 
het overzicht belemmerd, maar ook de doorgang voor rolstoelers en kinderwagens. 579 
Wij zijn van mening dat op basis van een inventarisatie van deze problematiek een 580 
nieuw parkeerbeleid moet worden ontwikkeld; 581 

 De parkeersituatie rondom het centrum is naar onze mening op dit moment nog niet 582 
zodanig dat betaald parkeren zou moeten worden ingevoerd. Nog onduidelijk is of de 583 
gedachte parkeermogelijkheden rondom de Cammeleur voldoende soelaas bieden. 584 
In een nieuw vorm te geven parkeerbeleid kiest D66 Dongen bij parkeerknelpunten 585 
in de eerste plaats voor invoering van blauwe zones; 586 

 De verbinding tussen Dongen en Oosterhout (N629) wordt al jaren gezien als een 587 
knelpunt. Om de situatie te verbeteren hebben verschillende scenario’s de revue 588 
gepasseerd. Van deze scenario’s heeft de gemeenteraad van Dongen, nadat eerst 589 
gekozen was voor de zogenaamde bundeling Zuid, vrij plotseling gekozen voor 590 
bundeling noord. Nog afgezien van de hoge kosten is in beide gevallen het beslag 591 
op de open ruimte en het milieu fors. Aanpassing van de huidige weg, de Heistraat, 592 
is naar de mening van D66 Dongen nog onvoldoende onderzocht. Bovendien is het 593 
zeer wel denkbaar dat de op stapel staande aanpassing van de aansluiting op de A-594 
27 de verkeersdruk op de Heistraat aanzienlijk verminderd. Wij willen eerst een 595 
grondig onderzoek naar de effecten van deze aanpassingen voordat bundeling 596 
noord onderwerp wordt van het Provinciaal Inpassingsplan; 597 

 Momenteel wordt door overheid en bedrijfsleven hard gewerkt aan nieuwe, 598 
duurzame mogelijkheden van vervoer zoals elektrische en zelfrijdende auto’s. De 599 
ontwikkelingen gaan snel. Ook Dongen zal op nieuwe mobiliteitssystemen moeten 600 
voorsorteren. D66 Dongen wil een inventarisatie van de stand van zaken op basis 601 
waarvan gemeentelijk mobiliteitsbeleid ontwikkeld kan worden. 602 

 603 

4.3 Detailhandel 604 

De detailhandel is één van de grootste werkgevers. Voor elke gemeente is de detailhandel 605 
van groot belang. Winkels en winkelstraten hebben, samen met horecagelegenheden, extra 606 
toegevoegde waarde voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de gemeente en haar 607 
buurten. Maar de detailhandel is volop aan het veranderen. Toekomstgerichte ondernemers 608 
experimenteren om klanten in winkels te krijgen en te houden. Om de gewenste 609 
totaalbeleving te bieden en zich te onderscheiden bedenken ondernemers innovatieve 610 
concepten die vaak verder gaan dan de eigen branche om daarmee klanten aan zich te 611 
binden. De strikte scheiding tussen functies en branches vervaagt en gaat zich steeds meer 612 
met elkaar vermengen. 613 

D66 Dongen wil lokale ondernemers de nodige ruimte bieden. Lastig is dat regelgeving op 614 
lokaal niveau deze ontwikkeling in de weg kan staan. De regelgeving past vaak ook niet 615 
meer bij de veranderingen die gevraagd worden. Om de leefbaarheid en aantrekkingskracht 616 
van het centrum te optimaliseren is het van belang de belemmering van de lokale 617 
regelgeving zoveel mogelijk te verminderen en zo flexibel mogelijk toe te passen. Hiermee 618 
geven we ondernemers gelegenheid om de belevingswaarde en de aantrekkingskracht van 619 
de winkelgebieden te verhogen. Daar profiteren consumenten, ondernemers en de 620 
gemeente Dongen van. 621 

Om dat te bereiken is op langere termijn echter meer nodig. Dat heeft onder meer te maken 622 
met het online winkelen. Er is een groot aanbod aan webwinkels ontstaan en dat aanbod 623 
groeit nog steeds. Dat heeft gevolgen voor het consumentengedrag. Ook de verdergaande 624 
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ontgroening en vergrijzing heeft invloed op dat gedrag. Steeds meer winkels hebben hun 625 
deuren moeten sluiten. Dat leidt niet alleen tot het verlies van banen, maar vermindert ook 626 
de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de gemeente. De vraag is: hoe kan de gemeente 627 
bijdragen aan een scenario van groei en kansen? D66 Dongen wil daarover in gesprek gaan 628 
met de Dongense ondernemers waarbij de volgende vragen aan de orde moeten komen: 629 

 De verwachting is dat in de toekomst minder winkelruimte nodig is. Dat betekent dat 630 
de detailhandel moet herstructureren. In hoeverre kan op gemeentelijk niveau aan 631 
deze herstructurering worden bijgedragen? 632 

 Welke rol ziet de detailhandel voor gemeenten als het gaat om herbestemming van 633 
winkelruimte? 634 

 Vormt de lokale regelgeving een belemmering bij het innoveren en herstructureren 635 
van de lokale detailhandel en zo ja, wat moet er dan veranderen? 636 

 Hoe kunnen winkelconcentraties in Dongen aantrekkelijker worden en welke rol ligt 637 
daar voor de gemeente (onderhoud, parkeergelegenheid etc.)? 638 

De uitkomsten van deze gesprekken moeten leiden tot een detailhandel structuurvisie. 639 

 640 

4.4 Economie 641 

Eerder hebben wij gesteld dat wij er van overtuigd zijn dat er geen grenzen aan de groei zijn, 642 
maar wel aan wat de aarde aankan. Wij zijn niet tevreden met de economische groei die 643 
verwacht wordt. Deze groei, gecombineerd met de wereldwijde bevolkingstoename en een 644 
groeiend klimaatprobleem, zal de grens van wat onze planeet kan dragen overschrijden, als 645 
dat al niet het geval is. Onze economie maakt van eindige grondstoffen producten die 646 
eindigen als waardeloos afval. Grondstoffen raken op, ons milieu vervuilt en we zijn 647 
afhankelijk van andere landen voor essentiële materialen. We moeten daarom de stap 648 
maken naar een circulaire economie waarin producten en grondstoffen maximaal worden 649 
hergebruikt, afval wordt geminimaliseerd en gerecycled. Wat D66 betreft is er sprake van 650 
urgentie. We zullen moeten schakelen naar een nieuw soort economie. Als het lukt om 651 
binnen duurzame grenzen te leven, zal dat ook tot extra economische groei leiden. Die 652 
economische groei is dan schoon, groen, minimaal verkwistend en circulair (afval wordt 653 
hergebruikt).  654 

Circulaire economie betekent ook dat fossiele energiebronnen vervangen moet gaan worden 655 
door duurzame energieproductie afkomstig van zon, wind, biomassa en water. 656 

Wij zijn ons er van bewust dat economie op gemeentelijk niveau direct verbonden is met 657 
economische activiteiten en beleid op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Wat ons 658 
betreft mag dat niet leiden tot het idee, dat wij daarvan zo afhankelijk zijn, dat eventuele 659 
gemeentelijke bijdragen aan een duurzame economie nauwelijks invloed hebben. 660 
“Economie” overkomt ons niet, wij maken het zelf. Ook gemeenten kunnen een 661 
voortrekkersrol vervullen op de weg naar een duurzame economie. Dat roept de vraag op: 662 
wat kan de gemeente Dongen doen? 663 

D66 Dongen wil zich inzetten voor het volgende: 664 

 Ontwikkel, samen met het Dongense bedrijfsleven en andere relevante partijen, een 665 
ambitieus, innovatief sociaaleconomisch beleidsplan, met als stip op de horizon de 666 
omschakeling naar een duurzame economie; maak in dit beleidsplan duidelijk op 667 
welke wijze het vestigingsklimaat verder kan worden verbeterd; 668 

 Facilitering door de gemeente van een kerngroep die de uitvoering van dat 669 
beleidsplan begeleidt en stimuleert; 670 
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 Schep daarbij de voorwaarden om de technische, economische en sociale innovatie 671 
die nu regionaal en landelijk al gaande is aan Dongen te verbinden zodat bedrijven, 672 
maar ook ZZP-ers, daar bij kunnen aansluiten; 673 

 Het industrieterrein Tichelrijt heeft nog veel braakliggende bedrijfspercelen. Zeker nu 674 
de economie aantrekt moet kansen worden benut om bedrijven aan te trekken 675 
waarbij de acquisitie zich zoveel mogelijk moet richten op hoogwaardige 676 
werkgelegenheid; 677 

 Ondersteun actief initiatieven van burgers en bedrijven die het gebruik van duurzame 678 
energie in Dongen propageren en introduceren; daarbij kan ook gedacht worden aan 679 
het benutten van braakliggende gronden voor energieprojecten; 680 

 De gemeente Dongen dient ook op het gebied van het energiegebruik een 681 
voorbeeldfunctie te vervullen. De inspanningen moeten er op gericht zijn om de 682 
status energieneutraal te halen. Wij willen een plan van aanpak waarin minimaal is 683 
opgenomen 684 

- Alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken binnen een periode van 685 
10 jaar; 686 

- De wijze waarop maximaal gebruik gemaakt kan worden van (Europese) 687 
subsidieregelingen; 688 

- Omschakeling naar elektrisch transport van het gemeentelijk wagenpark 689 
binnen een periode van 8 jaar; 690 

- Vergroening van het gemeentelijk energieverbruik (o.a. straatverlichting). 691 

 692 

Tijdens bovengenoemde transitie moet onverminderd aandacht blijven voor: 693 

 een goed vestigingsklimaat in de gemeente Dongen door daarvoor goede 694 
voorwaarden te scheppen waaronder de serviceverlening aan ondernemers; 695 

 het ontwikkelen van een vitaal centrum in samenwerking met betrokken 696 
ondernemers; 697 

 actief inzetten van gemeentelijke mogelijkheden om leegstand van winkels en 698 
bedrijfsgebouwen te bestrijden; 699 

 onderzoek naar de economische potentie die de Kanaalzone kan hebben voor de in 700 
de omgeving daarvan gelegen bedrijven; 701 

 het betrekken van Dongense ondernemers bij de uitvoering van het 702 
aanbestedingsbeleid van de gemeente; 703 

 ten behoeve van de uitgifte van beschikbare bouwkavels op het industrieterrein 704 
Tichelrijt dient, waar nodig in samenwerking met de buurgemeenten, actief acquisitie 705 
gepleegd te worden. 706 

  707 
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5.0 Werk en inkomen 708 

Op de arbeidsmarkt groeit een tweedeling. Vooral jongeren en lager opgeleiden werken 709 
steeds langer via tijdelijke contracten en een vast contract is te vaak onbereikbaar. 710 
Werknemers met een vast contract houden vast aan hun baan en te veel, vooral oudere, 711 
werknemers komen na baanverlies niet gemakkelijk weer aan de slag. 712 

Op de arbeidsmarkt zien we ook een toename van zelfstandigen. In een groot aantal 713 
gevallen hebben deze zelfstandigen grote moeite om in hun levensonderhoud te voorzien. 714 
Als gevolg daarvan sluiten zij vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af of sparen zij 715 
niet voor hun pensioen.  716 

Het aantal flexibele arbeidsrelaties blijft toenemen. Dat heeft, in combinatie met 717 
bovengenoemde arbeidsmarktontwikkelingen, tot gevolg dat zekerheden van mensen 718 
worden aangetast. De conclusie moet zijn dat de hervorming van de arbeidsmarkt 719 
noodzakelijk is. Uitgangspunten daarbij zijn: 720 

 Maak het voor werkgevers simpeler om mensen aan te nemen en voor werknemers 721 
dat werken lonend wordt; 722 

 De muren tussen vast en flex werk moeten veel minder hoog zijn en mannen en 723 
vrouwen moeten gelijke kansen hebben; uiteindelijk moet er één contract komen, het 724 
contract voor onbepaalde tijd; 725 

 Mensen met een achterstand op de markt zoals ouderen, mensen met een 726 
arbeidsbeperking en mensen met een niet-westerse achtergrond moeten eerlijkere 727 
kansen krijgen op passend werk. 728 

Het realiseren van deze uitgangspunten zal vooral op landelijk niveau moeten worden 729 
geïnitieerd. Dat betekent niet dat op lokaal niveau een afwachtende houding moet worden 730 
ingenomen. D66 Dongen zal zich inzetten voor de volgende punten: 731 

 Het ontwikkelen van een solide re-integratiebeleid. Onderdelen daarvan zijn: 732 
- Een stevig toelatingsbeleid bij het eerste contact met de gemeente voor de 733 

aanvraag van een uitkering; 734 
- Het geven van goede voorlichting aan ondernemers en inwoners over de inhoud 735 

van de Participatiewet en het re-integratiebeleid; 736 
- Doorontwikkeling van het project “Dongen werkt”; 737 
- In samenwerking met werkgevers en instellingen mogelijkheden zoeken voor 738 

aanbod van passend (beschut) werk voor mensen met fysieke of psychische 739 
achterstand; 740 

 Ondersteuning van de Jeugdwerkloosheidsvrije zone: het regionale programma om 741 
te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen door deze jongeren zo snel mogelijk 742 
door te geleiden naar werk, zorg of opleiding. 743 

Als het gaat om het inkomen van de Dongense inwoners dan liggen er – zeker na de 744 
transities in het sociale domein – belangrijke taken voor de gemeente. De gemeente mag 745 
weliswaar geen inkomenspolitiek voeren, maar moet wel een vangnet vormen voor mensen 746 
die het op eigen kracht financieel niet redden. D66 Dongen vindt daarbij het volgende 747 
belangrijk: 748 

 Handhaven van de inkomensgrens voor diverse regelingen van 120% van de 749 
bijstandsnorm; 750 

 Mede om redenen van rechtvaardigheid moet onrechtmatig gebruik van uitkeringen 751 
worden tegengegaan; 752 
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 De toegang tot het gemeentelijke sociale vangnet moet laagdrempelig zijn. Signalen 753 
van professionele zorgverleners, mantelzorgers, maatschappelijke instanties over 754 
financiële problematiek bij mensen met een laag inkomen dienen serieus opgepakt te 755 
worden; 756 

 Een samenhangend, actueel gemeentelijk armoedebeleid moet, binnen de 757 
gemeentelijke mogelijkheden, richting en inhoud geven aan de ondersteuning van 758 
mensen die met financiële problemen kampen; 759 

 Voor een optimaal gebruik van en toegang tot minimavoorzieningen zoals sociaal 760 
noodfonds en bijzondere bijstand is het essentieel dat de voorlichting daarover op 761 
ruime schaal en frequent plaatsvindt; 762 

 D66 Dongen wil dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een 763 
arbeidsritme op te bouwen door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door 764 
de (her) aanvraagprocedure te verkorten; 765 

 Zoals meerdere gemeenten doen, wil D66 Dongen dat de gemeente experimenteert 766 
met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen 767 
te vergroten. Met UWV moet intensief worden samengewerkt om te voorkomen dat 768 
mensen met een WW uitkering in de bijstand raken. 769 

 770 

 771 

  772 
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6.0 Mens en maatschappij 773 

D66 vindt het belangrijk dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en 774 
onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Dit is ook één van de 775 
uitgangspunten bij de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. 776 
Vaak worden dan ook termen gebruikt als eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 777 
Maar niet iedereen is in staat, tijdelijk of permanent, zelfstandig of onafhankelijk te blijven 778 
deelnemen aan de samenleving. Naast mantelzorgers en andere zorgverleners moeten 779 
mensen dan kunnen terugvallen op het sociale vangnet van de gemeente. Zeker na de 780 
inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) op 1 januari 2015 781 
heeft de gemeente er vele sociaal-maatschappelijke taken bij gekregen. Dit wordt het sociale 782 
domein van de gemeente genoemd met onder meer taken als passende huishoudelijke hulp, 783 
hulpmiddelen, begeleiding, schuldhulpverlening of financiële ondersteuning. Het sociale 784 
domein bestrijkt dus een heel breed terrein en het is voor heel veel inwoners vaak bijzonder 785 
moeilijk om daar in de weg te vinden. Het gevaar is dat mensen niet of niet de juiste hulp 786 
krijgen of van “het kastje naar de muur” gestuurd worden. De toegang tot de gemeentelijke 787 
hulpverlening en informatie moet daarom zo laagdrempelig mogelijk zijn.  788 

Dat geldt ook voor de jeugdzorg. In de media verschijnen regelmatig berichten dat het op dit 789 
terrein niet goed gaat. De juiste hulp wordt niet verleend en vaak komt men op een wachtlijst, 790 
ook bij urgente situaties. Van groot belang is dat problemen tijdig gesignaleerd worden, 791 
zodat er al in een vroeg stadium hulp geboden kan worden bij opgroei- en opvoedproblemen, 792 
psychische problemen en stoornissen. In veel gevallen gaat het om meerdere problemen 793 
tegelijk. Bij deze multiproblematiek moeten dan verschillende hulpverleners worden 794 
ingeschakeld waarbij er nogal eens afstemmings- en regieproblemen ontstaan. De gemeente 795 
Dongen heeft een groot deel uitbesteed aan de regio Hart van Brabant. Het is niet altijd even 796 
duidelijk wie nu wat doet en welke resultaten op het gebied van de jeugdzorg worden bereikt. 797 

Op grond van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente ook taken gekregen die 798 
betrekking hebben op het voorkomen van een ongezonde levensstijl en het bevorderen van 799 
een gezonde leefomgeving. Een aantal van die taken is opgedragen aan de GGD zoals 800 
bijvoorbeeld het adviseren bij gezondheidsbedreigende situaties als gevolg van calamiteiten 801 
of de inspectie van kinderdagverblijven. Bij het verbeteren van de lokale gezondheidszorg is 802 
de afstemming met partners in het sociale domein en het sportdomein van groot belang. 803 

D66 Dongen staat voor het volgende: 804 

 Organiseer één gemeentelijk inlooploket waar inwoners terecht kunnen voor 805 
algemene vragen en informatie die betrekking hebben op het sociaal domein; 806 

 Geef frequent bekendheid aan de diverse regelingen die betrekking hebben op 807 
maatschappelijke ondersteuning en de bestaande mogelijkheid van gratis 808 
onafhankelijke cliëntondersteuning; 809 

 Richt een zodanige gemeentelijke sociale infrastructuur in dat verzoeken om hulp en 810 
ondersteuning op de juiste plaats terecht komen en snel, in ieder geval binnen de 811 
wettelijke termijnen, afgehandeld worden; plaats daarbij het Sociaal Team in de 812 
frontlinie; 813 

 In het Sociaal Team zitten diverse disciplines. D66 Dongen vindt het uitermate 814 
belangrijk dat de coördinatie tussen deze disciplines uitstekend geregeld is alsmede 815 
de relatie tussen het Sociaal Team en de backoffice in het gemeentehuis. Voorkomen 816 
moet worden dat cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bij 817 
meervoudige problematiek dient er sprake te zijn van een eenduidige regie en moet 818 
de zorgvrager te maken hebben met één regisseur; 819 
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 Geef prioriteit aan de inrichting van een Monitor Sociaal Domein en communiceer op 820 
basis daarvan de behaalde resultaten binnen het Sociaal Domein; 821 

 Er komen steeds meer (kwetsbare) ouderen. Voor deze doelgroep ontstaan daarmee 822 
ook specifieke behoeften op gebieden als zorg, huisvesting, mobiliteit, communicatie 823 
etc. D66 is van mening dat de toenemende vergrijzing vraagt om een samenhangend 824 
ouderenbeleid. Dat beleid moet samen met de doelgroep gestalte krijgen; 825 

 Bij de publieke gezondheidszorg zijn vele partijen betrokken. Naast de gemeente en 826 
de GGD zijn dat partijen die in het sociale domein actief zijn, maar ook het onderwijs 827 
en de sportsector. Om gezondheidsdoelstellingen te realiseren is het daarom van 828 
groot belang dat de coördinatie, dan wel de regie, ten aanzien van deze partijen goed 829 
geregeld is. Wij zijn daarom voorstander van een actueel integraal lokaal 830 
gezondheidsbeleidsplan waaraan een jaarlijks uitvoeringsplan is gekoppeld met 831 
meetbare doelstellingen; 832 

 Ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg blijven in ieder geval de volgende drie 833 
onderwerpen prioritaire aandacht vragen: het behandelen – en beter nog het 834 
voorkomen – van overgewicht, de aanpak van alcohol- en drugsgebruik door 835 
jongeren en het ontmoedigen van roken. D66 Dongen wil een nieuw gezamenlijk plan 836 
van aanpak op deze terreinen met oog voor opvoedkundige ondersteuning en een 837 
meer dwingende handhaving van de alcohol- en drugsregelgeving; 838 

 Op het brede terrein van het sociale domein zijn er veel burgers die actief zijn als 839 
mantelzorgers of als vrijwilligers. Zij verrichten bijzonder belangrijk werk voor de 840 
zorgvragende medemens en verdienen daarom ondersteuning. Vooral mantelzorgers 841 
die overbelast zijn of dreigen te raken verdienen bijzondere aandacht. D66 Dongen 842 
zal zich, samen met de gemeente en andere partners, inzetten voor een concreet 843 
vrijwilligers- en mantelzorgbeleid alsmede de uitvoering daarvan. Wij pleiten ook voor 844 
een ruimhartiger mantelzorgcompliment dan de huidige verstrekking van 845 
cadeaubonnen; 846 

 Geef cliëntenraden grotere invloed op het sociale beleid. Van belang is voorts dat in 847 
de gemeentelijke adviesraad Sociaal Domein de stem van mensen met een 848 
psychische kwetsbaarheid en hun naasten stevig aanwezig is; 849 

 D66 Dongen is van mening dat er binnen de gemeente sprake moet zijn van een 850 
onafhankelijke positionering van de cliëntondersteuning. Bij voorkeur bij een cliënten- 851 
en of familieorganisatie; 852 

 Bij de aanpak van het armoedebeleid is het van belang dat er voldoende snelle, 853 
vindbare en adequate laagdrempelige hulp en steun beschikbaar is zodat onnodige 854 
schulden voorkomen worden. Hanteer geen lange wachttijden voor uitkeringen en 855 
financiële regelingen, zodat mensen voldoende geld hebben om van te leven. 856 

 De toegang tot de schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn en de tijd tussen 857 
aanmelding en besluitvorming zo kort mogelijk;  858 

 Verruim de mogelijkheden om schulden die niet in redelijkheid kunnen worden 859 
afgelost kwijt te schelden;  860 

 D66 Dongen pleit er sterk voor dat het gehele sociale domein beter is toegerust om 861 
mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten passende steun en 862 
dienstverlening te kunnen bieden. Daarvoor moet gewerkt worden aan kennis- en 863 
kwaliteitsontwikkeling; 864 

 Erkend moet worden dat de gemeente in een participatiemaatschappij zorgvragers 865 
en hulpverleners moet kunnen faciliteren en stimuleren en dat daarvoor een 866 
volwaardig subsidie-instrumentarium van groot belang is. Geef daarom zowel 867 
rechtspersonen als natuurlijke personen toegang tot dit instrumentarium en stel een 868 
adequaat subsidieplafond vast voor het sociaal-cultureel werk. 869 
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7.0 Onderwijs 871 

Goed onderwijs is uitermate belangrijk. Goed onderwijs is een aanjager van kansen en de 872 
motor van persoonlijke groei en ontplooiing. In een wereld die steeds sneller verandert, is 873 
goed onderwijs een leven lang nodig om mensen wendbaar en weerbaar te maken. 874 
Toegankelijkheid van goed onderwijs voor iedereen is een zaak van rechtvaardigheid. In de 875 
huidige situatie is er nog te veel kansenongelijkheid, zijn er te weinig tweede kansen en de 876 
gemiddelde kwaliteit is niet hoog. Docenten moeten meer ruimte krijgen. Uiteindelijk staat of 877 
valt goed onderwijs met de leraar. Wij willen het onderwijs teruggeven aan de leraar. Die 878 
moet meer tijd, meer ruimte en meer vertrouwen krijgen. D66 kiest daarom voor investeren in 879 
onderwijs. Hoewel gemeenten voor een belangrijk deel op het terrein van onderwijs 880 
afhankelijk zijn van landelijk beleid en wet- en regelgeving is er wel degelijk ruimte voor 881 
ambitieus en innovatief lokaal onderwijsbeleid. 882 

D66 is van mening dat basisscholen meer moeten bieden dan alleen onderwijs. Daarvoor 883 
moet het concept van een integraal kindcentrum (IKC)  op een slagvaardige manier invulling 884 
krijgen. Op een IKC vindt voor kinderen van 0 tot 12 jaar opvang en onderwijs plaats en zijn 885 
er naschoolse activiteiten waarbij kinderen zich op een breder vlak (sport, cultuur, creativiteit 886 
en techniek) kunnen ontwikkelen.  887 

Wij zijn ook sterk voorstander van een doorlopende leerlijn. De overgang van voorschoolse 888 
educatie naar de basisschool en van de basisschool naar het voortgezet onderwijs moet zo 889 
vloeiend mogelijk plaatsvinden. Dat geldt zeker als het gaat om kinderen in 890 
probleemsituaties met ondersteuningsbehoeften. Dat vraagt om goede samenwerking en 891 
afstemming tussen scholen maar ook tussen scholen en het Sociaal Team. Speciale 892 
aandacht moet er zijn voor het gegeven dat veel kinderen, in het bijzonder kinderen uit een 893 
lagere sociaaleconomische situatie, kiezen voor een opleiding met beperkte 894 
arbeidsmarktkansen. D66 Dongen wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. 895 
Gemeente en scholen moeten de handen ineen slaan om voortijdig schoolverlaten tegen te 896 
gaan. 897 

D66 Dongen wil de onderwijsambities in Dongen als volgt gestalte geven: 898 

 Pak als gemeente een sterkere regierol om gelijke kansen te creëren en de kwaliteit 899 
van het onderwijs op een hoger plan te tillen; 900 

 In de gemeente Dongen zijn eerder 4 geografische onderwijsclusters gedefinieerd 901 
waarbinnen integrale kindcentra geclusterd kunnen worden. De realisatie van deze 902 
IKC’s verloopt echter traag. Dat heeft onder meer te maken met de koppeling van het 903 
realisatieproces met nieuwbouwplannen voor scholen. Door die koppeling gaat het 904 
nog jaren duren voordat een IKC werkelijk operationeel is. Voor de oprichting van een 905 
IKC is het echter niet nodig dat er eerst sprake moet zijn van nieuwbouw. D66 906 
Dongen wil, samen met betrokken partijen, komen tot een versnelde aanpak. Na 907 
afloop van de raadsperiode 2018 – 2021 moet elk kind in Dongen kunnen kiezen voor 908 
een IKC; 909 

 Gelet op de leerlingenprognoses en rekening houdende met verouderde en te ruime 910 
huisvesting bij een aantal scholen moet ingezet worden op het terugbrengen van het 911 
aantal schoollocaties van 11 naar 8; 912 

 Versterk de samenwerking tussen onderwijs, zorg- en maatschappelijke instellingen 913 
en opvang (inclusief VVE) om een doorlopende onderwijslijn te realiseren. Betrek bij 914 
die samenwerking ook de kwaliteit van het onderwijs, de opvang en de zorgstructuur. 915 
De gemeente moet hierbij niet alleen faciliteren en stimuleren, maar ook met de 916 
betrokken partners concrete afspraken maken over die kwaliteit en de wijze waarop 917 
dat kwaliteitsniveau bereikt en verantwoord kan worden; 918 
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 Als het gaat om het zorgen voor een goede en toegankelijke voor- en vroegschoolse 919 
educatie (VVE) vindt D66 Dongen dat daarvoor de subsidie effectief moet worden 920 
ingezet. Deze VVE-gelden moeten geoormerkt worden voor het doel waarvoor het 921 
bestemd is. Dat betekent enerzijds kwalitatief goede VVE mogelijk maken op alle 922 
kinderopvanglocaties door onder andere scholing en coaching van pedagogische 923 
medewerkers. Anderzijds het realiseren van een kindgebonden subsidie waardoor 924 
alleen betaald wordt voor daadwerkelijk gebruik van extra VVE uren. Maak daarnaast 925 
afspraken met de aanbieders over het monitoren van de kwaliteit van VVE, het 926 
ouderbeleid en de doorgaande lijn, conform het inspectiekader VVE, ter waarborging 927 
van een kwalitatief goede VVE. Die afspraken dienen opgenomen te worden in de 928 
subsidiekaders; 929 

 Het is van groot belang dat kinderen vaardigheden leren in de huidige complexe 930 
samenleving die hen goede kansen geeft voor verdere ontplooiing. Het gaat dan 931 
onder andere om onderwerpen als: 932 
- Burgerschap en diversiteit; 933 
- Sociaaleconomische ontwikkeling; 934 
- Politiek bewustzijn; 935 
- ICT kennis en mediawijsheid; 936 
- Gezonde en duurzame leefomgeving; 937 
- Verantwoordelijkheid voor elkaar; 938 
- Samenwerken, organiseren, presenteren en communiceren. 939 

Het ontwikkelen van die vaardigheden vraagt van het onderwijsveld aanzienlijke 940 
inspanningen. D66 Dongen is er daarom voorstander van dat de LEA-partners 941 
(schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, jeugdzorg, bibliotheek etc.) initiatieven 942 
ontplooien en uitwerken om dit zowel binnen als buiten het onderwijs en de opvang te 943 
realiseren; 944 

 Het is steeds moeilijker in onze samenleving mee te komen als je niet goed kunt 945 
lezen of schrijven. Het probleem van laaggeletterdheid is in Nederland veel groter 946 
dan men veelal aanneemt. In dit verband moet ook genoemd worden de 947 
taalachterstand bij mensen die in Nederland moeten inburgeren. D66 Dongen wil dat 948 
de gemeente en haar samenwerkingspartners speciale trajecten ontwikkelen en 949 
faciliteren voor laaggeletterden en intensieve taaltrajecten voor inburgeraars; 950 

 De functie van een conciërge op scholen is erg belangrijk. Om dat te benadrukken 951 
organiseert D66 Dongen elk jaar de conciërge van het jaar verkiezing, inclusief 952 
feestelijke prijsuitreiking; 953 

 Het bieden van passend onderwijs is voornamelijk gebaseerd op landelijk 954 
onderwijsbeleid. De implementatie van dit beleid kan problematisch zijn. D66 Dongen 955 
wil in overleg met de scholen en schoolbesturen inzicht verkrijgen in de Dongense 956 
situatie;  957 

 De beschikbaarheid van gemeentelijk leerlingenvervoer voor kinderen met een 958 
lichamelijke of verstandelijke beperking mag geen belemmering zijn voor de 959 
keuzevrijheid van een school;  960 

 Nieuwbouw en verbouw van scholen moeten voldoen aan strenge kwaliteitscriteria 961 
van duurzaamheid en voor het waarborgen van een gezonde verblijfsomgeving. 962 

  963 
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8.0 Vrijetijdsbesteding 964 

Vrijetijdsbesteding is een belangrijk onderwerp. Door vrijetijdsbesteding komen mensen 965 
samen en daarmee vergroot het de sociale cohesie. Ook draagt het bij aan een kwalitatief 966 
beter leven. In de gemeente wordt al veel door inwoners zelf georganiseerd. Evenementen 967 
zoals de Zomerspelen zijn daar een goed voorbeeld van. Het verenigingsleven is sterk 968 
ingebed in de Dongense samenleving. D66 wil dit koesteren en blijven stimuleren. Daarvoor 969 
moet de gemeente wel open staan om bestaande, maar ook nieuwe initiatieven te 970 
ondersteunen waar dat nodig is. 971 

8.1 Sport en bewegen 972 

Sporten en bewegen zijn belangrijke bezigheden. Het zorgt voor ontspanning en een betere 973 
gezondheid. Op het gebied van sport is er al veel te doen in Dongen. Er zijn sterke 974 
sportverenigingen die een breed spectrum aan sporten aanbieden. Wij vinden dat 975 
sportverenigingen in principe zelfredzaam moeten zijn. De verzelfstandiging en privatisering 976 
van deze verenigingen is een proces dat goed doorgezet moet worden. Daardoor komt wel 977 
meer verantwoordelijkheid bij de verenigingen te liggen. De gemeente moet daarom 978 
waakzaam blijven dat alles goed blijft verlopen. Alle verenigingen moeten daarbij gelijke 979 
kansen hebben. 980 

De complexen moeten goed onderhouden worden en het aanbod van sport moet voor 981 
iedereen beschikbaar blijven. De gemeente moet daarbij initiatieven voor vernieuwing en 982 
verduurzaming blijven ondersteunen. Naast sporten die in verenigingsverband worden 983 
gedaan, komen de individuele sporten zoals fitness ook sterk op. Deze sporten verdienen 984 
ook aandacht. Wij zien sport en beweging ook als preventie in het kader van de 985 
volksgezondheid. Gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig.  986 

De gemeente moet zorgen dat bestaande faciliteiten zoals het Trimbos goed onderhouden 987 
worden. Daarnaast moet er ruimte zijn voor nieuwe ideeën. Een openbaar fitnesspark zou 988 
een goede toevoeging zijn aan de gemeente. Hierdoor wordt sporten en bewegen voor nog 989 
meer mensen beschikbaar en het samenkomen draagt weer bij aan de sociale cohesie. Ook 990 
bij dit soort initiatieven moet er zo duurzaam mogelijk te werk worden gegaan. 991 

 992 

D66 Dongen zal zich er sterk voor maken dat: 993 

 Sport en bewegen voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is; 994 

 De verzelfstandiging en privatisering van de verenigingen wordt doorgezet; 995 

 De gemeente de verenigingen waar nodig is wel blijft ondersteunen; 996 

 De gemeente ook andere sportinitiatieven ondersteunt; 997 

 De complexen en faciliteiten bij verbouw of nieuwbouw zo duurzaam mogelijk worden 998 
gemaakt. Ook hier moet gelden dat “nul/op/de/meter” het uitgangspunt is; 999 

 Ook sportcomplexen dienen rolstoeltoegankelijk te zijn; 1000 

 Speciale aandacht dient uit te gaan naar het in stand houden en creëren van 1001 
aantrekkelijke plaatsen voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, 1002 
groene plekken voor ouderen om te kunnen bewegen; 1003 

 Op de Dongense scholen is het altijd mogelijk geweest om door middel van 1004 
kennismakingsprojecten de kinderen kennis te laten maken met diverse sporten. Wij 1005 
vinden dat die projecten voorzien in een behoefte en daarom moeten worden 1006 
voortgezet; 1007 

 Zorg voor goed bewegingsonderwijs in het primair onderwijs door vakdocenten. 1008 
 1009 
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8.2 Recreatie en toerisme 1010 

De gemeente Dongen ligt voor toerisme op een strategische plek. Er zijn mooie groene 1011 
gebieden vanuit de gemeente te bezoeken en de Efteling is vlakbij. Daarnaast biedt de 1012 
gemeente zelf ook mooie historie en natuur. Deze natuur en historie moet behouden worden 1013 
en daarbij speelt de gemeente een belangrijke rol. De gemeente zou in moeten zetten op 1014 
kleinschalig toerisme in een vooral ondersteunende rol voor initiatieven die vanuit inwoners 1015 
zelf komen. Op grotere schaal zal vooral met andere gemeente samengewerkt moeten 1016 
worden. Samen met andere gemeenten in de buurt hebben we een mooi gebied voor 1017 
toerisme en samenwerking daarin is van belang. 1018 

Dongen moet echter niet alleen interessant zijn voor mensen buiten de gemeente. Ook voor 1019 
inwoners moet er genoeg te doen zijn. Het organiseren van evenementen als de 1020 
Zomerspelen en DongenIce zijn hierbij van groot belang. Het zijn bindende momenten voor 1021 
een gemeente als Dongen. De gemeente moet daarom evenementen blijven ondersteunen. 1022 
Verenigingen spelen hierbij ook een belangrijke rol. Ze zorgen voor mogelijkheden tot 1023 
ontmoeting en vermaak. Er moet ook gedacht worden aan de mensen die fysiek minder in 1024 
staat zijn om met allerlei activiteiten mee te doen. Er moeten ook digitale mogelijkheden zijn 1025 
voor ontmoeting en vermaak. Daarvoor moet de gemeente een goede digitale infrastructuur 1026 
hebben. De gemeente moet dit blijven stimuleren. Participatie is bij dit alles belangrijk, maar 1027 
waar mogelijk moet de gemeente ondersteunen. 1028 

D66 Dongen zal zich er sterk voor maken dat: 1029 

 Toerisme op een goede manier wordt ondersteunt; 1030 

 Er samenwerking wordt gezocht met andere gemeenten op het gebied van toerisme; 1031 

 Historie en natuur worden behouden; 1032 

 Evenementen ondersteund blijven worden door de gemeente; 1033 

 Iedereen toegang heeft tot recreatie; 1034 

 Ook voor mensen die fysiek minder in staat zijn mee te doen, toch mogelijkheden te 1035 
creëren voor ontmoeting en vermaak. 1036 

 1037 

8.3 Kunst en cultuur 1038 

Kunst en cultuur is een belangrijk goed dat behouden moet worden. Het kan mensen 1039 
verbinden en helpt cultuurverschillen overbruggen. Het inzetten op een gezonde geest gaat 1040 
hand in hand met een gezond lichaam. Niet alleen sport verdient aandacht maar ook kunst 1041 
en cultuur. In de gemeente zijn er veel locaties die zich goed lenen voor kunst en cultuur. 1042 
Deze locaties moeten zoveel mogelijk beschikbaar gesteld worden. Door locaties voor 1043 
verschillende doeleinden te gebruiken kunnen activiteiten samengebracht worden. Ook hier 1044 
is participatie belangrijk. Veel van de initiatieven zullen van de inwoners zelf komen. De 1045 
gemeente moet dan stimuleren waar mogelijk is.  1046 

In de gemeente wonen mensen met verschillende afkomsten en daarmee met verschillende 1047 
culturen. Door samen te komen en cultuur te delen, ontstaat meer begrip voor elkaar. 1048 
Onderling begrip zorgt voor een betere sociale cohesie in de gemeente en voor een 1049 
gemeente waarin we veel samen doen is dat van belang. 1050 

D66 Dongen zal zich er sterk voor maken dat: 1051 

 Ieder kind kennismaakt met cultuur; 1052 

 Kunst en cultuur behouden worden; 1053 

 Cultuur delen mensen met elkaar kan verbinden; 1054 
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 Locaties zoveel mogelijk beschikbaar gesteld worden voor kunst en cultuur; 1055 

 Initiatieven daar waar mogelijk ondersteund worden door de gemeente; 1056 

 Cultuuronderwijs is een belangrijk instrument. In overleg met de scholen moet nagegaan 1057 
worden of het cultuuronderwijs kan worden geïntensiveerd; 1058 

 Waar we door samenwerken in de regio ons cultuuraanbod kunnen versterken, doen we 1059 
dat; 1060 

 Wij stimuleren cultureel ondernemerschap; 1061 

 Steeds meer instellingen maken gebruik van Cross-overconcepten. (bijv filmhuis, met 1062 
restaurant of bar). Dit is goed voor de toegankelijkheid van het cultuuraanbod en de 1063 
diversiteit van het publiek. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat regels die bijvoorbeeld 1064 
cross-overconcepten onnodig in de weg staan, verdwijnen. Wel stelt D66 als voorwaarde 1065 
dat instellingen hun culturele doel altijd voorop blijven stellen en geen oneigenlijke 1066 
concurrentie aangaan met andere ondernemers; 1067 

 Het draagvlak voor erfgoed is groot onder Nederlanders. Ruim 80% van de Nederlanders 1068 
vindt het belangrijk dat monumenten in stand worden gehouden. D66 Dongen waardeert 1069 
en ondersteunt inwoners en vrijwilligers die betrokken zijn bij het behoud van 1070 
monumenten of die zich inzetten voor het behoud van tradities. 1071 

 1072 
 1073 

 1074 

 1075 

 1076 

 1077 

 1078 

 1079 

 1080 

 1081 

 1082 

 1083 

 1084 

 1085 

 1086 

 1087 

 1088 

 1089 

 1090 

 1091 

 1092 

 1093 
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9. Financieel kader 1094 

De financiële huishouding van de gemeente is uitermate belangrijk voor het functioneren van 1095 
de gemeente. Het huishoudboekje bepaalt wat de gemeente aan beleid kan realiseren, 1096 
welke financiële lasten aan de inwoners worden opgelegd, op welk niveau onderhoud aan 1097 
wegen, groen en riolering kan plaatsvinden etc. 1098 

Tegelijkertijd is inzicht en kennis van de gemeentelijke financiën voor veel mensen, 1099 
waaronder gemeentelijke politici, problematisch. In de praktijk wordt nauwelijks iets gedaan 1100 
aan het verwerven van theoretische kennis door raadsleden op dit belangrijke terrein. 1101 
Daardoor ontbreekt het bij financiële discussies vaak aan diepgang en wordt (te) sterk 1102 
geleund op de informatie die door het college van burgemeester en wethouders wordt 1103 
verstrekt. Maar gemeenteraad en college hebben ook op het financiële beleidsterrein 1104 
zelfstandige bevoegdheden en een eigen verantwoordelijkheid. 1105 

De belangrijkste bevoegdheid van de gemeenteraad is het budgetrecht. Kortheidshalve 1106 
wordt hier verwezen naar de opmerkingen die in dit verkiezingsprogramma gemaakt zijn bij 1107 
het onderwerp “Openbaar bestuur”. Het budgetrecht is bij uitstek het instrument dat de 1108 
gemeenteraad de mogelijkheid biedt haar kaderstellende en controlerende taken te 1109 
realiseren.  1110 

Op het terrein van de gemeentelijke financiën staat D66 voor het volgende: 1111 

 Uitgangspunt is een solide financieel systeem inclusief een uitstekende 1112 
budgetbewaking; 1113 

 De financiële begrotingen dienen transparant te zijn en van een zodanig gedetailleerd 1114 
niveau dat duidelijk is welke middelen aan de uitgaven gekoppeld zijn. Daarnaast 1115 
dienen de beleidsindicatoren zodanig concreet (smart) te worden geformuleerd dat 1116 
de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om de realisering van de 1117 
beleidsdoelstellingen te volgen alsmede de effectiviteit en de tijdigheid daarvan; 1118 

 Van de beraadslagingen van de financiële commissie dient schriftelijk verslag te 1119 
worden gedaan. Dit verslag dient tijdig aan de raad te worden toegezonden; 1120 

 De gemeente biedt raadsleden periodiek cursussen aan die kennis en inzicht in de 1121 
gemeentelijke financiën versterken; 1122 

 Het weerstandsvermogen van de gemeente dient op voldoende niveau te zijn; 1123 

 Lastenstijging als gevolg van de inflatie moet gebaseerd zijn op een reëel 1124 
inflatiepercentage; 1125 

 De egalisatiereserve van de afvalstoffenheffing mag niet structureel te hoog zijn. In 1126 
dat geval dient verlaging van de heffing plaats te vinden; 1127 

 De hondenbelasting is eigenlijk al jaren geleden getransformeerd tot een algemene 1128 
belasting. De grondslag voor deze belasting is vervallen. D66 Dongen pleit er daarom 1129 
voor deze belasting af te schaffen. 1130 
 1131 
 1132 
 1133 
 1134 
 1135 
 1136 
 1137 
 1138 
 1139 
 1140 
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 1149 
 1150 
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