
Bijlage  

 

Hoofdlijnen van de begroting 2017. 
 

Oisterwijk woont en leeft 

We gaan meer impulsen geven die moeten leiden tot een betere leefomgeving ten aanzien van 

duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De realisatie van het eerste gedeelte van het fietspad 

naar Haghorst komt steeds dichter bij. Daarvoor hebben we middelen in de begroting 

opgenomen. De impulsen zijn gericht op het centrum (Kop van de Lind, de spoorzone en het 

KVL-gebied) en op de wijken. Bij de laatste categorie krijgt het opknappen van de Beukendreef 

hoge prioriteit. De bewoners worden bij alle voorgenomen projecten steeds nauw betrokken. 

Ook voor het realiseren van meer betaalbare huurwoningen voor de kwetsbare doelgroepen 

hebben we in deze begroting een post opgenomen. 

Verder gaan we in 2017 een vastgoedbeleid formuleren en we stellen een beleidsplan openbare 

verlichting op. We evalueren het uitvoeringsplan afval 2015-2017. 

 

Sport en cultuur 

We hebben in deze begroting middelen opgenomen voor de realisatie van een nieuw zwembad 

en een nieuwe sporthal op Den Donk. Op basis van de marktconsultatie zullen we tempo maken 

in de planvorming. Ook de scouting geven we een plek op Den Donk. Voor die voorzieningen 

zorgen we ook voor een adequate ontsluiting en de benodigde parkeervoorzieningen. 

Samen met de sportverenigingen zetten we sport ook in als middel om sociaal kwetsbaren te 

activeren.  

Vastberaden vervolgen we de ingeslagen weg om de cultuurcentra om te vormen tot de 

culturele motor van onze samenleving. 

 

Oisterwijk participeert 

We zetten in op sociale netwerken. We zijn er ons van bewust dat de echte transformatie in het 

sociaal domein nog in volle gang is en dat dit een proces van jaren is. Het blijft een uitdaging 

om iedereen de noodzakelijke ondersteuning te blijven bieden, terwijl de budgetten meer en 

meer onder druk komen te staan. We gaan innovatieve pilots doen om de sociale basisstructuur 

verder te verstevigen. De focus ligt daarbij op vroege signalering en preventie. 

We geven uitvoering aan de raadsbrede motie van 9 juni 2016 om met een plan te komen om 

beleidscapaciteit vrij te spelen om tot planvorming te komen om de basisstructuur te 

verstevigen. We bundelen onze krachten met die van de ondernemers in Oisterwijk en de WSD 

om meer mensen met achterstand op de arbeidsmarkt te laten participeren. Speciale aandacht 

hebben we in 2017 voor de participatie van vergunninghouders.  Bij onze aanpak treden we de 

ondernemers met een open en proactieve instelling tegemoet. 

 

Veiligheid 

In de wijken stimuleren we de zelfredzaamheid van burgers door het faciliteren van WhatsApp-

groepen en home-safetychecks. 

We gaan verder met de gekozen aanpak voor het duurzaam veilig recreëren. Dat doen we in 

nauwe samenwerking met politie, justitie en fiscus. Ondermijning pakken we aan in 

regioverband, samen met OM, politie, belastingdienst en RIEC. 

 

Oisterwijk onderneemt 

We vinden het belangrijk om een goede relatie met ondernemend Oisterwijk in stand te houden. 

De nieuwe accountmanager voor ondernemend Oisterwijk speelt daarin een belangrijke rol. Die 



relatie openbaart zich op een groot aantal terreinen. Zo faciliteren we de beschikbaarheid van 

bedrijventerreinen. Samen met ondernemend Oisterwijk werken we aan een plan om het merk 

Oisterwijk te positioneren en uit te dragen. 

In het komende jaar besteden we ook veel aandacht aan het platteland met een gemengde 

economie. We doen dat vanuit de overtuiging dat een vitaal platteland een belangrijke 

randvoorwaarde is voor economische ontwikkeling. De buitengebied manager zal de spil zijn in 

het bundelen van initiatieven. 

 

Oisterwijk werkt samen 

We zoeken actief samenwerking met burgers en ondernemers binnen onze gemeente. Ook in 

het komende jaar intensiveren we die samenwerking. We kijken daarnaast ook nadrukkelijk 

over de eigen grenzen heen. Samen met alle partners in “Hart van Brabant” pakken we de 

regionale uitdagingen op en creëren kansen waarbij we elkaar versterken. Die uitdagingen en 

kansen hebben onder meer betrekking op het sociale domein, de economie en de ‘leisure’. 

Samen met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek bundelen  we ook het komende jaar kennis en 

kracht. We zijn daardoor beter in staat de uitdagingen die op onze weg komen op te pakken en 

we kunnen onze inwoners en ondernemers beter en efficiënter van dienst zijn. 

 

Dienstverlening 

In de voorliggende begroting hebben wij ambities opgenomen om onze dienstverlening 

toekomstbestendig in te richten. Digitalisering en keuzevrijheid voor de klant zijn daarbij 

sleutelbegrippen. Uitgangspunt is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat gewenst is. 

 

Financieel perspectief 

Het college hecht grote waarde aan een gezonde financiële positie en een acceptabel 

lastenniveau voor de burgers en de bedrijven. Deze ambities hebben we weten te realiseren in 

deze begroting. De begroting is meerjarig sluitend en het vermogen is op een uitstekend niveau 

in relatie tot de risico’s die we lopen. De ratio voor het eigen vermogen heeft zich ontwikkeld 

van 1,16 in de begroting 2013 tot 2,70 in deze begroting. Deze ruimte geeft u en ons de kans 

om op een realistische manier ambities te realiseren en te investeren in de kwaliteit en de 

toekomst van Oisterwijk. 

 

Het college, 

Oisterwijk, oktober 2016 

 

 

 

 


