Bijlage: overzicht van standpunten op ingebrachte onderwerpen
Verplaatsing VV Dongen

Zorg/sociaal domein

Volkspartij Dongen

PvdA

CDA

VVD

D66

-

-

-

-

- Onderdeel integrale
sportvisie
Procesregie bij gemeente
- Alle opties
hervestigingsplaats
onderzoeken

Op basis van
voorkeursvariant
vereniging proces
e
- Sportvisie (1 jaar) als
onderlegger

-

-

-

Klimaat/duurzaamheid

-

-

Door samenwerking
partners: participerende
samenleving (iedereen doet
mee)
Behouden Leest, Entree,
Eagle Shelter
Rolstoel- en
dementievriendelijke
gemeente
Onderzoek verhogen
minimagrens naar 130%
vóór besluit
Leer/werkbedrijf MBO niveau
Uitspreken ambitie
duurzaamheidsindex op
basis van akkoord Parijs
Voorbeeldfunctie gemeente
Voorlichting jeugd/onderwijs

-

-

Uitvoering conform
Besluitvorming P\
rovincie

Groen/natuur/openbare ruimte

-

Groene long in iedere wijk
Bermdiversiteit

Regierol voor gemeente.
Wensen VV Dongen als
uitgangspunt
- Zorgen/aandacht
herinrichting vrijkomende
locatie. Groen, bouwen voor
ouderen,- >ligging centurm
- Aandacht voor kinderen in
armoedesituaties.
- Inclusieve samenleving

-

-

-

-

N629

Open voor herlocatie van
verenigingen
Open blik op alle geschikte
locaties
Goede kwalitatieve invulling
vrijkomend sportpark
Sportvisie is noodzakelijk
Onderzoek naar
inkomensnorm naar 130%
Mantelzorgvriendelijke
gemeente (aandacht jonge
mantelzorgers en
Automaatje)
Besteding middelen rijk voor
sociaal domein naar sociaal
domein

-

Opstellen van een
duurzaamheidsvisie
Nieuwe woningen zonder gas
Groene leges voor
verduurzaming
Renteloze leningen
verduurzaming

Uitvoering conform
besluitvorming
- Goede aansluiting/
doorstroming Steenstraat en
verder
vierbundersweg/Kanaaldijk
Noord (rotonde)
- Ruime natuurcompensatie in
de gemeente
Open stellen Broederpark,
beheer en onderhoud door
gemeente

Water- en energieneutraal
bouwen.

-

Procesafspraken maken,
regierol gemeente
bespreekbaar.
Innovatieve opties voor
herlocatie
Instemming van
sportvereniging
Extra inzet op preventie
(indien voldoende financiële
middelen)
Minimagrens op 120%,
oprekken bandbreedte
bespreekbaar.
Extra inzet op
vroegsignalering
Aandacht voor jonge
mantelzorgers
Thematische inrichting
sociaal domein
Planmatige aanpak reductie
CO2
Formuleren verregaande
ambities
Klimaat als portefeuille
element.

Uitvoering Tracé bundeling
Noord

- Uitvoering conform
besluitvorming
- Goede groene compensatie

- Beweegvriendelijke
openbare ruimte:
seniorenproof
- Goed onderhouden
openbaar groen,
- Groene long in wijken
- Veilige fietsroutes en
bankjesroutes

Klimaatadaptatie(waterbuffering),
is een belangrijk onderdeel voor
inrichting privé en openbare
ruimte, en groene elementen in
de gemeente.
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-

Grip voor raad op sociaal
domein
Financiën/budgetten
inzichtelijk
Brede visie sociaal domein
(themawethouder optie)
Inzet op preventief beleid
Laagdrempelige toegang
Dienstverlening dicht bij
inwoners, op maat

-

Overeenkomsten op
hoofdlijnen
- Ontwikkelen sportvisie
- Procesafspraken over
verplaatsing VV
Dongen

- Verkenning oprekken
minimagrens naar
130%
- Laagdrempelige
toegang
- Mantelzorg-, dementie,
en rolstoelvriendelijke
gemeente

Lokale klimaatagenda
(één1 wethouder, 1
projectleider)
- Integrale aanpak
energietransitie
- Sociaal-economisch
beleidsplan, gericht op
duurzame economie
- Gemeentelijke gebouwen
en wagenpark
energieneutraal
- Verduurzaming bestaande
woningen
Gemeentelijke besluitvorming
is afgesloten. Gemeenteraad
heeft geen rol meer in de
provinciale

Planmatig toewerken
naar klimaat
doelstellingen: lokale
klimaatbeleid.

- Zuinig zijn op open ruimte
- Vergroten percentage
openbaar groen
(betonpleinen vergroenen,
actieplannen met dorps- en
wijkraden)
- Herstel herplantplicht
- Klimaatadaptieplan (irt
groenbeheersplan)

Aantrekkelijke openbare
ruimte, die uitnodigt tot
recreatie en bewegen.

Aanleg N629 conform
besluitvorming, met
aandacht voor
inpassing/compensatie
natuur.

Milieu/Afval

Onderwijs

Cultuur

Vereningingshal

Financiën

Bouwen en wonen

- Vangdoelstellingen
realiseren
- Milieustraat op basis van
service en beheersbaarheid

-

Hoogste kwaliteitseisen bij
nieuwbouw/verbouw
- 9 ipv 8 schoollocaties
- Voor 2022 realiseren van
drie locaties.
- Betere aanbestedingseisen
leerlingenvervoer (nieuwe
aanbesteding)
- Regionaal leer/werkbedrijf
MBO care
- Vraag gestuurde subsidie
peuteropvang op basis
locaties kinderopvang
- Inpasbaarheid Jeugdcentrum
Klein-Dongen-Vaart in
Agnesschool
- Vernieuwend
muziekonderwijs.
- Bruisend centrum
- Maatwerk in
evenementenbeleid
- Hoe kunnen we het mogelijk
maken mentaliteit gemeente
- Renovatie Geubel
Permanente verenigingshal met
(financiële) steun gemeente
exploitatie door verenigingen

- Sluitende begrotingen
- Alg. verm./weerstandscap.
op niveau 2017

- Nieuwe woningen gespreid
over kernen
- Woningen jongeren
- Doorstroming bevorderen
- Levensloop bestendige
woningen
- Toewijzingssysteem op basis

- Omgekeerd inzamelen om
aan VANG te voldoen
- Ondergrondse containers
voor aanbieden restafval
- Coolhof open voor gratis
afleveren grondstoffen
- Versnelling waar mogelijk
- BENG norm
- Klimaat A als haalbaar is én
wenselijk door onderwijsveld
- Schoolzwemmen verbreden
en vergoeding kosten door
gemeente, in stand houden
van ‘veegklas’

- Betere controle aan poort
Milieustraat
- Zomerperiode wekelijks
ophalen groen

- Huisvestingsplan heeft
instemming.
- Uitspraak over luchtkwaliteit
BENG-Luchtkwaliteit A
scholen.

- Renovatie Geubel

- Systeem inrichten op
maximale recycling
- Vormgeven circulaire
economie
- Inspelen eigen
verantwoordelijkheid
- Borging (bestuurlijke)
positie/rol gemeente Dongen
bij investeringen in onderwijs
- Aandacht voor thuiszitters, ook
in het PO. Door gerichte
samenwerking tussen
onderwijs en zorg ontschotting
realiseren.
- Aandacht voor kwaliteit VVE
- Ontwikkelen brede visie op
multifunctieonele gebouwen

- Verscherpen
afvaldoelstelling

Subsidies: uitgangspunt = gelijke
behandeling

-

-

-

-

Geslaagde pilot: mogelijkheden
definitieve hal. Met financiële
prikkel zodat gemeentelijke
middelen beperkt zijn of
afnemen.
- principe: sterkste schouders
zwaarste lasten
- woonlasten beperken
- voldoende middelen sociaal
domein, grip op financiën
jeugdzorg
- grondexploitatie: inzicht in
gevolgen nieuw
woningbouwprogramma
- reservevorming, maar inzet
reserve indien nodig
- afbouw schulden
- aangaan nieuwe leningen als
daar investeringen tegenover
staan.
- Meer goedkope
koopwoningen
- Meer goedkope en
middeldure huurwoningen

-

Toewerken naar
realiseren VANG
doelstellingen.
Hoog serviceniveau.

Realiseren doorlopende
leerlijn,
Plaats op IKC voor ieder
Dongens kind
Oormerken VVE gelden

Het thema onderwijs kan
geen deel uitmaken van
een hoofdlijnenakkoord.

Stimuleren cultureel
ondernemerschap; crossoverconcepten mogelijk
maken
Erfgoed in stand houden
Locaties beschikbaar stellen
voor kunst en cultuur

Dit thema bevat
vooralsnog geen
elementen die in een
hoofdlijnenakkoord thuis
horen

Doorontwikkeling verengingshal

Verenigingshal: op basis
evaluatie open optie voor vervolg

Geen probleem met tijdelijke
ondersteuning verenigingshal

Na succesvolle pilot
bereidheid tot komst
structurele
verenigingshal.

- Financiën op orde als basis
voor zelfstandigheid.
- Optimaliseren inkomsten
dmv gelden uit regio,
provincie, rijk, Europa.
- Stijging tarieven in principe
gelijk aan inflatiecorrectie,
tenzij argumenten anders
dwingen.

- Forse investeringen vragen
om een plan voor aflossing
schulden
- Weersstandsvermogen op
huidige niveau
- Aanpassing OZB op niveau
reële inflatie

-

Solide financieel beleid
Onderzoek meer
evenwichtige verdeling OZB
voor inwoners en bedrijven
Egalisatiereserve van de
afvalstoffenheffing niet
structureel te hoog;
Financiële
beheersverordening
actualiseren

- Uitgangspunt: solide
financieel beleid.
Uitwerking verschilt
qua inzicht.
- Aandacht voor
toekomstige
inverteringen in relatie
tot reservepositie en
weerstandsvermogen.

-

- Maximale productie, accent
huur gericht op doorstroming.
- Flexibiliseren van wonen is
van belang. Starterswoningen
hebben prioriteit.
- Ontwikkelen van middeldure
huur en woningen voor

Bouwen 0-op-de meter
Nieuwbouw niet aansluiten
op aardgasnet
Prioriteit voor sociale huur
en middeldure
huurwoningen
Duurzaamheidslening

Accenten op
huurwoningen en wonen
voor ouderen/
levensloopbestendig
bouwen

-

Meer aandacht voor bouwen
voor senioren. Levensloop
bestendig bouwen, CPO
senioren pilot
ombouw bestaande
gebouwen naar woningen
senioren
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-

-

-

-

behoeften kernen

Ambtelijke organisatie

-

-

Ondernemen

- Leegstand terugdringen
- Verbeteren dienstverlening
ondernemers
- Ontwikkeling toerisme

Steunen ingezette
organisatieontwikkeling
Mogelijk makers
Relatie met houding en
gedrag omgevingswet
Versterken (digitale)
dienstverlening

Advisering ondernemers (naast
mogelijkmaker)

Na onderzoek invoeren
verzilverlening

- Vrij inloop uur gemeentehuis
en Entree

-

-

Open blik voor initiatieven op
het gebied van recreatie en
toerisme.

-

-

Leefbaarheid

- Samenwerking Dorps- en
wijkraden met een eigen
budget

Meer budgetruimte voor
inwoners en herinvoeren
burenbudget (stimuleren sociale
cohesie)

Dorpswethouder om afstand
bestuur-burger te verkleinen.

Zelfstandigheid

- Dongen zelfstandig, met
krachtige
samenwerkingsverbanden

- Dongen zelfstandig
- Ambtelijke samenwerking
waar noodzakelijk (geen doel)
- Onderzoek naar
mogelijkheden tot nauwe
samenwerking met Loon op
Zand
- Bij de begroting meer ruimte
voor inwoners,
belangengroepen en
gemeenteraad
- voldoende positie raad
houden om binnen de GR en
regio HvB te kunnen sturen
- Open voor experimenten
nieuwe vormen democratie
en participatie

Dongen moet een zelfstandige
gemeente blijven, maar daarbij
is samenwerking met
omliggende gemeenten
noodzakelijk, vanuit expertise
en (kosten)efficiëntie.

Bestuurlijke vernieuwing

- Investering in
training/opleiding
ambtenaren en bestuur om
slag te maken in
organisatiecultuur en –
structuur.
- Herkenbaarheid voor
inwoners in politiek
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ouderen in het centrum
bevordert doorstroming vanuit
lagehuur woningen.
Versnelling
professionalisering. Afspraken
op output
Onderschrijven overgang van
sturing naar zelforganisatie
Sterk leiderschap
Eventuele aanpassing
huisvesting pas nadat
organisatie op orde is.
Levendig centrumDe realisatie
van een levendig centrum
voor jong & oud doet ertoe.
leegstand innovatief
aanpakken
instellen van een taskforce
detailhandel
Regelluwte

- Slim samenwerken met
omliggende gemeenten (HvB)
Met afweging van wat
samenwerking voor
autonomie betekent.
- Frontoffice activiteiten lokaal
behouden.
De gemeente(raad) als
facilitator. De kennis, kunde en
creativiteit van de burger wordt
benut. De regie over het proces
wordt gedeeld.

-

-

introduceren
Samenhangende visie
ontwikkelen wonen en zorg
Onderschrijven
reorganisatiegedachte
Gemeente moet meer
aansluiten aan behoefte van
inwoners (meer naar buiten)
Onderzoek naar gewenste
ambtelijke capaciteit i.r.t.
gemeentelijke taken

- Sociaaleconomisch
beleidsplan duurzame
economie
- Herstructureren detailhandel;
detailhandel structuurvisie
- Onderzoek naar
herbestemmen winkelruimte
- Inzetten op hoogwaardige
werkgelegenheid
- Economische potentie
Kanaalzone onderzoeken
- Aantrekkelijke openbare
ruimte
- Mogelijkheden voor bewegen
in openbare ruimte (kinderen
en sport)
Vraag over zelfstandigheid
beantwoorden naar gedagen
(onafhankelijk) onderzoek

Onderzoek door griffie naar
mogelijkheden versterken
positie raad en relatie raadinwoners

- Ondersteuning van
gedachte achter
ontwikkeling ambtelijke
organisatie.
- Aandacht voor
dienstverlening.

Actief ondernemings- en
ondernemersbeleid

- Doorontwikkeling
Dorps- en Wijkraden,
met optie voor een
eigen budget.
- Verkleinen afstand
Gemeente-inwoner.
- Zelfstandigheid is
uitgangspunt.
- Actieve aandacht voor
regionale
samenwerking.

- Verbinding tussen
inwoner, gemeente en
bestuur.
- Rol van de
bestuursorganen
(raad-college) bezien.

