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Inleiding

3

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart 2014 is door
alle fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Moerdijk
ingezet op een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de periode
2014-2018.
Op basis van de door de diverse fracties ingebrachte punten is aan
de hand van reeds vastgestelde beleidsnotities (denk hierbij vooral
aan de paraplunota’s en het veiligheidsbeleid) aangegeven welke
doelstellingen en uitvoeringsacties voor de komende jaren in dit
kader worden opgepakt. Naast de punten vanuit de fracties zijn ook
acties opgenomen van eerder ingezet beleid. Dit alles is nu
uitgewerkt in dit concept-uitvoeringsprogramma 2014-2018.
Het concept-uitvoeringsprogramma wordt behandeld in de
raadsvergadering van 8 mei 2014.
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Programma’s
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Programma 1 Samenleven in Moerdijk
Doelstelling
Bouwen aan een duurzame samenleving die erop is gericht dat burgers niet
alleen vandaag de dag, maar ook in de toekomst optimaal kunnen deelnemen
aan de maatschappij in harmonie met hun omgeving.

Subdoel 1

WONEN

Een passende woningvoorraad in de zin van levensloopbestendig, duurzaam en
veilig. Als gevolg van vergrijzing en ontgroening en het scheiden van wonen en
zorg ligt er een belangrijke opgave. Niet alleen het aantal ouderen neemt toe ook
zullen ze langer zelfstandig blijven wonen. Dit geldt ook voor mensen met een
beperking. De aandacht ligt op aanpassing van de bestaande voorraad in de zin
van levensloopbestendig, duurzaam en veilig. We werken hierin samen met
woningcorporaties, zorginstellingen en met particuliere woningeigenaren.

Opstellen aanvalsplan woningbouw (o.a. strategisch voorraadbeheer) in
samenwerking met o.a. corporaties en zorginstellingen, Inclusief opstellen nota
over promotie van de gemeente (citymarketing) specifiek op de doelgroepen:
bezoekers, (toekomstige) bewoners en bedrijven.
Tegengaan van scheefwonen via huurverhoging en toewijzingsbeleid door
woningcorporaties.
Bevorderen dat 10% van de vrije toewijzingsruimte van woningcorporaties wordt
ook voor de toewijzing aan de middeninkomens gebruikt.
Onderzoeken of middeninkomens voldoende worden bediend met bestaande
instrumenten.
Afspraken maken met de woningcorporaties over de verkoop van huurwoningen.
Continueren van de Starterslening.
Realisatie voldoende woonvormen (zowel intramuraal en extramuraal) en
vernieuwende woon-zorgconcepten voor senioren en mensen met een beperking
via afspraken maken met corporaties en zorgaanbieders.

Wat willen we bereiken?

Met WMO-middelen aangepaste sociale huurwoningen zoveel mogelijk inzetten
voor mensen met een beperking.

Particuliere woningbezitters nemen verantwoordelijkheid voor het aanpassen van
hun woning.

Realisatie regionale opgave (visievorming) tot 2020 voor huisvesting van
arbeidsmigranten.

Ruimte geven voor maatwerk in de woningvoorraad.

Voor de periode na 2020 met betrokken partijen nagaan hoe we tot structurele
(huisvestings)oplossingen voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen komen.

Passende huisvesting voor de doelgroepen van beleid (lage en middeninkomens,
starters, senioren mensen met een beperking en arbeidsmigranten).
Kwaliteitsimpuls bestaande woningvoorraad.

Voor gehandicapten en chronisch zieken een uitzondering maken voor de
inkomensafhankelijke huurverhoging.
Uitvoeren van een nieuw woningbehoefteonderzoek.

Uitvoering 2014-2018
Voorlichtingscampagne particuliere woningbezitters in samenwerking met
woningcorporaties.
Faciliteren van particuliere woningbezitters via goede begeleiding en wijzen op
financieringsmogelijkheden.
Mogelijkheden creëren om inwoners (meer)zelf te laten bouwen en verbouwen.
Onderzoek naar regelgeving ter verhoging van de flexibiliteit.

Continuering extra kwaliteitseisen nieuwbouw via Woonkeur, convenant
duurzaam bouwen en het Keurmerk Veilig Wonen.
Met de woningcorporaties afspraken maken over aanpassing bestaande
woningvoorraad met betrekking tot levensloopbestendigheid, duurzaamheid en
veiligheid.
Uitvoering van de volgende projecten:
Project 8 : Kop Roode Vaart
Project 56: Frisostraat Zevenbergschen Hoek
Project 92: Oevers Roode Vaart
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-

Project 116: Vuurvlinder
Project 126: Bosselaar Zuid
Project 128: Rodeborg
Project 132: Herstructurering Westhoek Zevenbergen
Project 145: Stationsstraat Zevenbergen
Project 146: Achterstraat Willemstad
Project 148: Kloosterblokje
Project 149: Moye Keene
Project 152: Noordhoeksedijk
Project 160: Herontwikkeling Helwijk van der Linden
Project 161: Langenoord/Lagewipstraat
Project 163: Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek
Project 165: Watertoren
Project 169: Aanleunwoningen Westhoek Zevenbergen
Project 176: Fijnaart – West

Subdoel 2

GEZONDHEID

Een goede gezondheid draagt bij aan het welzijn van de inwoners. De gemeente
zet zich met haar partners in om de gezondheid van haar inwoners te
beschermen, te bewaken en te bevorderen. Extra aandacht wordt gegeven om
gezondheidsverschillen terug te brengen. De inzet van de gemeente is gericht op
preventie en niet op genezen. Door kennis en bewustwording kiezen meer
mensen voor een gezonde leefstijl.

Wat willen we bereiken?
Meer inwoners kiezen voor deelname aan sport en gezonde voeding.
Daling alcoholgebruik door jongeren onder de 23 jaar.
Gezondheidsproblemen die in toenemende mate bij inwoners voorkomen
aanpakken (eenzaamheid en dementie).

Uitvoering 2014-2018
Uitvoering geven aan buurtactieplannen per kern binnen het programma sport en
bewegen in de buurt.

Sportcoaches inzetten om ouderen, mensen met beperkingen en kinderen meer
te laten bewegen.
Voortzetten Moerdijkfit met nadruk op leefstijl en gedragsverandering en op basis
van behoeften inwoners.
Sportaanbod wordt ontsloten en onder de aandacht gebracht.
In stand houden van jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds voor inwoners met
minimuminkomens ter bevordering van deelname aan sport en cultuur en
hierover actief communiceren.
Zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners/ bedrijven bij promoten gezonde
leefstijl.
Organiseren van kennismakingsactiviteiten voor kinderen op het gebied van sport.
Samenwerken met lokale huisartsen ten aanzien van gezonde leefstijl.
Inzetten op bewustwording over schadelijkheid van alcohol bij met name
ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar, drankverstrekkers en zwangere vrouwen.
Kennisuitwisseling, afstemming en inzetten instrumenten ten aanzien van
alcoholmatiging jeugd in regionaal verband.
(Regionaal) opstellen van een Preventie- en Handhavingsplan voor de verstrekking
van alcohol.
Lokaal inzetten instrumenten alcoholmatiging jeugd op grond van de resultaten en
aanbevelingen uit de veldverkenning onder hangjongeren.
Gerichte voorlichting en beschikbaar stellen van betrouwbare informatie per
gezondheidsonderwerp (Bijv. DENO voorlichting op basisscholen over roken en
verslaving, gezond eten en bewegen en weerbaarheid).
Voorkomen van verschuiving van eenzaamheid naar depressie via voorzetten
project Samen is Wijs.
In samenwerking met andere (zorg-) partners zoals de huisarts en de wijkzuster de
“echte eenzame” mensen bereiken en aansluiten op hun behoefte.
Continueren deelname Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk.
Verkennen rol gemeente ten aanzien van aanpak Dementie.
Ondersteunen mantelzorgers.
Bewustwording en gerichte voorlichting per gezondheidsthema en per doelgroep.
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Inzetten op het voorkomen van besmettelijke ziektes.

activiteiten in voorzieningen en accommodaties.

Inzetten op gezond binnenmilieu basisscholen.

Onderzoek doen naar de mogelijkheden om inwoners, instellingen, verenigingen
en andere gebruikers, mede verantwoordelijk te maken voor het beheer en
onderhoud van hun voorzieningen.

Subdoel 3

WOONOMGEVING

Een goede en veilig woonomgeving op basis van behoefte en draagvlak, waarbij
sociaal maatschappelijke voorzieningen bijdragen aan sociale structuur. Leefbaar
houden van de kernen door het op efficiënte wijze behouden, versterken en veilig
bereikbaar houden van noodzakelijke voorzieningen in de woonomgeving.

Onderzoek doen naar het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot
huur en energiekosten.
Nastreven van zoveel mogelijk eenduidigheid en transparantie ten aanzien van
huurbeleid, huurtarieven en onderhoud bij gemeentelijke accommodaties, zonder
afbreuk te doen aan maatwerk en behoefte van de inwoners.

Wat willen we bereiken?

Onderzoek doen naar realisatie van een hoger veiligheidsniveau van bestaande
(gemeentelijke) accommodaties op het gebied van brandveiligheid.

Sociaal maatschappelijke voorzieningen en hun accommodaties in de kernen zijn
afgestemd op basis van behoefte, draagvlak en budget.

Opzetten van een integraal vastgoedbeheersysteem voor volledig beheer en
onderhoud van gemeentelijke eigendommen.

Efficiëntere inzet van bestaand budget voor sociaal maatschappelijke
voorzieningen via aanpassing van gebruik, beheer en exploitatie.

Opstellen uitvoeringsnotitie facilitering huidige buitensportaccommodaties. Deze
gaat in op velden, was- en kleedaccommodatie en trainingsveldverlichting.

Samen met inwoners invulling geven aan de maatschappelijke functie en de
kwaliteit van de voorzieningen.

Nagaan of en op welke wijze heemkunde en scouting gefaciliteerd worden in
huisvesting.

Betere bereikbaarheid tussen de kernen onderling.

Mogelijkheden onderzoeken of inwoners eigen verantwoordelijkheid willen en
kunnen nemen bij het onderhouden van de voorzieningen in de openbare ruimte.

Uitvoering 2014-2018

Actualiseren huidig Speelruimtebeleid waarin het draagvlak en de behoefte van
inwoners het uitgangspunt is.

Op natuurlijke momenten als renovatie, nieuwbouw en/of herstructurering van
een wijk het bestaansrecht van een voorziening heroverwegen.
Bij leegstaande accommodaties onderzoeken of deze wordt herbestemd,
hergebruikt of afgestoten, op basis van draagvlak, behoefte en budget.

De (her)inrichting van speelruimte binnen vooraf gestelde kaders over o.a.
spreiding, veiligheid en uitvoering, samen met jeugd en bewoners uitvoeren door
een afgebakend werkbudget beschikbaar te stellen.

Uitvoeren van de raadsopdracht met betrekking tot de zwemvoorziening binnen
de gemeente Moerdijk.

Komen tot en uitvoering geven aan gemeentelijk monumentenbeleid met inbegrip
van uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.

Onderzoek doen hoe te komen tot ‘vergroening en ontgrijzing’ in relatie tot de
voorzieningen van de kleine kernen en de (on)mogelijkheden tot instandhouding
van de voorzieningen met voldoende kwaliteit.

Vaststelling Cultuurhistoriekaart met alle aanwezige cultuurhistorische waarde.
Komen tot en uitvoering geven aan een gemeentelijk archeologie beleid.

In overleg gaan met de woningbouwcorporaties over hun (toekomstige) visie op
hun rol in maatschappelijk vastgoed.

Opstellen van verkeersveiligheidsplan aan de hand van de huidige beleidslijnen en
acties, het knelpuntenoverzicht, input uit gebiedsplannen en beleid van de
provincie.

Stimuleren van multifunctioneel gebruik, medegebruik en verbreding van

Herijken van het parkeerbeleidsplan.
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Realiseren van het fietsnetwerk door middel van de uitvoering van de notitie
fasering fiets- en wandelpadennetwerk. En onderzoeken of tot versnelde
uitvoering kan worden gekomen.
Verbeteren busverbindingen.
Mogelijk extra vervoer bieden door middel van kleinschalige
mobiliteitsoplossingen, al dan niet op initiatief van de samenleving.
Uitvoering van de volgende projecten:
Project 150: Algemene begraafplaatsen Klundert en Zevenbergen
Project 151: MFC Moerdijk

Subdoel 4

SOCIALE STRUCTUUR

Een goede sociale structuur is een basis voor levendige kernen en ondersteuning
dichtbij. Inwoners maken onderdeel uit van een netwerk en zijn zich bewust van
hun eigen verantwoordelijkheid. Inwoners kennen elkaar, zorgen met en voor
elkaar en respecteren elkaar.

inzet.
Uitbreiding en professionalisering van ondersteuning aan vrijwilligers.
Continueren deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en verenigingen.
Continueren vrijwilligersverzekering.
Faciliteren van uitwisseling kennis, ervaring en talenten tussen
vrijwilligersorganisaties.
Faciliteren jaarlijkse vrijwilligersprijs.
Evalueren, continueren en aanscherpen van het subsidiebeleid aan de hand van
de doelstellingen uit de paraplunota Maatschappij.
Uitvoering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt waarin sport op
maat aan de wijk of kern wordt aangeboden.
Organiseren van kennismakingsactiviteiten voor kinderen op het gebied van
cultuur.
Promoten van het culturele aanbod.
Versterken van cultuureducatie inclusief muziekonderwijs.

Wat willen we bereiken?
Inwoners zetten zich actief in voor elkaar en hun sociale omgeving.
Inwoners zijn actief als vrijwilliger en worden daarin ondersteund.
Verenigingen en scholen zijn sterke organisaties die een belangrijke rol vervullen
in de sociale structuur van een kern/wijk.

Ondersteunen van (sport)verenigingen bij het uitvoeren van hun maatschappelijke
functie.
Vraag en aanbod tussen lokale bedrijven en verenigingsleven bij elkaar brengen
ter versterking van het lokale verenigingsleven.
Stimuleren van de ontmoetingsfunctie van culturele activiteiten.

Uitvoering 2014-2018

Alle scholen in de gemeente Moerdijk worden een brede school (primair in een
netwerk en secundair in een multifunctionele gebouw bij nieuwbouw of verbouw
of leegstand in het schoolgebouw).

Inwoners een (digitale) mogelijkheid bieden om meldingen over zowel sociale als
fysieke zaken te doen.

Evenementen en activiteiten in kernen op aansprekende wijze bekend maken aan
alle inwoners.

De gemeente stimuleert inwoners om een netwerk te vormen en daarin een
actieve rol te spelen.

Uitvoering van de volgende projecten:
Project 127: Neerhofschool
Project 153: Markland College

De gemeente maakt in brede zin duidelijk dat ieder die mee kan doen, mee moet
doen.
Continueren maatschappelijke stages.
Stimuleren en versterken van burgerinitiatieven en nieuwe vormen van vrijwillige
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Subdoel 5

ONDERSTEUNING

en professionals.

De gemeente biedt goede zorg voor degenen die dit nodig hebben en waarin zij of
hun omgeving niet kunnen voorzien. Hierbij zal de benodigde ondersteuning op
elkaar worden afgestemd en zo dichtbij mogelijk worden georganiseerd. De
zorgvrager staat hierbij centraal.

Eenduidige vroegsignalering van problemen bij kinderen en deze werkwijze
borgen in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wat willen we bereiken?
Via onderwijs en arbeidsparticipatie ervoor zorgen dat inwoners zelfstandig zijn.

Voorlichting aan inwoners over preventieve maatregelen om langer thuis te
kunnen blijven wonen.

Speciale vormen van ondersteuning vervangen door gewoon leren, werken,
wonen en leven.

Op lokaal niveau onderzoeken en inrichten van sociale teams waarin signaleerders
en ondersteuners van diverse disciplines samenwerken aan ondersteuning.

Zo vroeg mogelijk aan de slag met een ondersteuningsvraag.

Stimuleren dat partners kennis overdragen en gebruik maken van elkaars
infrastructuur.

Ondersteuning is op elkaar afgestemd en zo dichtbij als mogelijk.

Beheren, onderhouden en actualiseren van de Sociale kaart.
Intensiveren ondersteunen van mantelzorgers (faciliteren, waarderen,
respijtzorg).

Goed zorgen voor degenen die het nodig hebben.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin inzetten de spil laten zijn in de uitvoering van de
transitie Jeugdzorg.

Uitvoering 2014-2018
Voortzetting onderwijsachterstandenbeleid.

De gemeente stimuleert afstemming samenwerking Soza-UWVleerplicht en voortijdig schoolverlaten en afstemming op Passend Onderwijs en
Transitie Jeugdzorg.

Evaluatie en besluitvorming over continuering regionale samenwerking in
Regionaal Bureau Leerplicht.

Afstemming en intensivering samenwerking met VO-scholen en MBO-scholen en
tussen deze partners.

Vaststellen RMC uitvoeringsplan leerplicht.

In de gemeente Moerdijk worden de nieuwe verantwoordelijkheden op grond van
de transities in samenhang in- en uitgevoerd om dubbelingen en ‘witte vlekken’ te
voorkomen in het sociale domein.

Voortzetten aanval op de laaggeletterdheid.
De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en de Regionaal Educatieve Agenda (REA) als
instrumenten (blijven) benutten om afspraken te maken met partners op gebied
van onderwijs, opvang en zorg.

Actualiseren armoedebeleid.
Uitvoeren beleidsplan schuldhulpverlening.

Het inrichten en uitvoeren van een diagnose-methodiek om talenten,
competenties en beperkingen van de ondersteuningsvrager in kaart te brengen.

Borgen van de Kanteling Wmo.

In subsidie-, contracts- of convenantafspraken sturen op vervanging van speciale
vormen van ondersteuning door gewoon leren, werken, wonen en leven.

In regionaal verband inrichten van een nieuw stelsel Zorg voor Jeugd waarin o.a.
beleid is opgenomen voor ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen.

Ondersteuning- en/of deskundigheidsbevordering van het verenigingsleven om
een brede doelgroep te bedienen.

In regionaal verband inrichten van catalogus van gemeentelijke voorzieningen
voor maatschappelijke ondersteuning (visie ‘goed voor elkaar’ transitie AWBZ).

Stimuleren dagbesteding in een reguliere omgeving.

Onderzoeken of het leerlingenvervoer moet worden aangepast in verband met de
ontwikkeling Passend Onderwijs.

Organiseren van het proces om sociale problematiek te signaleren door inwoners

Vraagverheldering aan de keukentafel.
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Programma 2 Een toekomstbestendige leefomgeving in Moerdijk
Doelstelling

Het bodemloket ontsluiten via internet, zodat de beschikbare informatie beter
en gemakkelijker bereikbaar is voor burgers en bedrijven.

Binnen een toekomstbestendige leefomgeving passen ambities voor bodem,
water, lucht, grondstoffen en natuur. Hierbij zoeken wij samenwerking met
bedrijven, organisaties en inwoners. Inwoners en bedrijven stellen eisen aan de
omgeving, die te vertalen zijn in de kernwaarden schoon, veilig, natuurrijk,
gezond, vrij van hinder en toekomstbestendig.

Uitvoeren bewonersschouw, incl. bepalen tevredenheidsscore.

Subdoel 1

RIJKE ONDERGROND

Het toepassen van de wet- en regelgeving ten aanzien van de bodem en de
handhaving daarvan behoort tot de reguliere taken van gemeente. Dit houdt
onder andere in het uitvoeren van saneringen, beheer van stortplaatsen en
toezien op de naleving van de regels. De gemeente wil gezamenlijk met burgers
en bedrijven de buitenruimte schoon houden. Dit gebeurt door gezamenlijke
opruimacties, voorlichting op scholen en het uitvoeren van burgerschouwen.
Het beheer van de buitenruimte is op basis van de in het beeldkwaliteit
afgesproken uitgangswaarden voor de diverse gebieden.
Het streven is ook om binnen de randvoorwaarden van een duurzaam
bodembeheer gebruik te maken van kansen die de bodem biedt, bijvoorbeeld
door het stimuleren van warmte-en koudeopslag.

Uitvoeren technische schouw.
Direct omwonenden betrekken bij de uitvoering van verbeteringen in de
openbare ruimte, en waar nodig evalueren van de participatie.
Verbeteringen doorvoeren bij regulier onderhoud en bij nieuwe projecten (voor
openbare ruimte, gebouwen), mede op basis van signalen van bewoners.
Analyse van alle meldingen over de openbare ruimte kan input geven om het
onderhoud anders uit te voeren.
Vervangen van bomen die onveilig worden, een onveilig situatie gaan
veroorzaken en/of waarbij sprake is van een dermate grote wortel- en/of
kroonomvang, dat andere maatregelen niet meer mogelijk zijn.
Bij vervanging wordt het totaal aantal bomen zoveel mogelijk in stand
gehouden. Daar waar dit niet kan (ontbreken van fysieke ruimte boven en/of
ondergronds) worden deze in de nabije omgeving gecompenseerd.
Zwerfvuilacties en andere (school)projecten ondersteunen om burgers, bedrijven en organisaties te betrekken bij een schone woon- en werkomgeving.
Voorkomen en ontmoedigen van vervuiling door voorzieningen in de
buitenruimte (b.v. plaatsen afvalbakken).

Wat willen we bereiken?
Effectief ruimtegebruik door afstemming bodemeigenschappen en functie bij
toekomstige plannen.
Instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de bodemkwaliteit.
Aanpak van de openbare ruimte op basis van de elementen gebruik, inrichting en
beheer.
Door bewustwording en betrokkenheid van de burgers en bedrijven op
preventieve wijze komen tot minimaal behoud en waar mogelijk verbetering van
de huidige beeldkwaliteit.

Uitvoering 2014-2018
Betrekken en meewegen van bodemaspecten bij planvorming.
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Subdoel 2

HELDER WATER

Om het draagvlak voor maatregelen en de betrokkenheid voor
wateraangelegenheden te vergroten, wordt onderzocht of het Moerdijks
waterloket kan worden uitgebreid tot een regionaal loket. Aanvullend wordt proactief over water geïnformeerd en gecommuniceerd.
Met name door klimaatverandering kan de wateroverlast (lokaal) toenemen.
Samen met het waterschap werken we aan een plan van aanpak voor
probleemlocaties. Om deze problematiek in de toekomst te voorkomen wordt bij
planvorming de watertoetsprocedure toegepast, wat betekent dat water als
ordenend principe wordt meegenomen. Water en natuur zijn in Moerdijk nauw
met elkaar verbonden.

Uitvoering geven aan Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2019.

Subdoel 3

SCHONE LUCHT

Het voldoen aan de grenswaarden luchtkwaliteit wordt veelal op landelijk niveau
geregeld. Om de uitstoot van CO2 te beperken werkt de gemeente samen met
andere betrokkenen aan het realiseren van een netwerk voor hergebruik van
CO2 dat op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk vrijkomt. Ook indirect
wordt de uitstoot teruggebracht door het stimuleren van het gebruik van
duurzame energie. Geur- en geluidoverlast wordt per kern aangepakt.

Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?

De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de Europese normen.

Aandacht voor water vergroten.

40% Minder CO2-uitstoot (exclusief het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk).

In 2015 voldoet het watersysteem aan de normen conform de kwaliteitsopgave
e
waterbeleid in de 21 eeuw (WB21) en het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW).

10% Minder CO2-uitstoot op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

Kwalitatief goed water in 2015 conform de Europese Kaderrichtlijn Water.

Uitvoering 2014-2018

Bij alle (her)inrichtings- en reconstructieplannen is water mede ordenend.
Geen overlast van grondwater.
Waterbeheer- en onderhoud afgestemd op de verschillende functies.

Uitvoering 2014-2018
Het realiseren van de ecologische verbindingszones (EVZ): Steenbergse
Vliet/Tonnekreek.
De maatregelen in de Buitengorzen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn
Water worden uitgevoerd.
Mede uitvoeren Deltaprogramma in het kader van waterveiligheid en
zoetwatermaatregelen.

Substantiële vermindering van het aantal geur- en geluidgehinderden in 2030.

Plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s.
Uitvoering van geluidwerende maatregelen bij woningen die vanuit de
saneringsplicht hiervoor in aanmerking komen.
Monitoren van geuroverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg
van wegverkeer, goederentransport over spoor, industrie en scheepvaart met
behulp van het landelijk meetnet luchtkwaliteit en het treffen van
verbetermaatregelen.
Uitwisseling CO2 tussen bedrijven op het industrieterrein Moerdijk en
daarbuiten (glastuinbouw Spiepolder).
Project 178: Groenstrook Klundert (geluidswal).

Bijdragen aan het versterken (verhogen en/of verbreden) van de waterkeringen
langs de grote en Brabantse rivieren.
Maatregelen ter compensatie van verzilting van het achterland van het Volkerak.

12

Subdoel 4

BEHOUD GRONDSTOFFEN VOOR TOEKOMSTIGE
GENERATIES

De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Dit moet leiden tot een
certificering die aangeeft dat alle interne processen en procedures op een
duurzame manier zijn ingericht.
Energiebesparing wordt vooral gestimuleerd met voorlichtingsacties en educatie.
Dit kan zowel gericht zijn op burgers als op bedrijven, scholen en instellingen.
Daarnaast wordt burgerparticipatie ondersteund.
De gemeente is naast energiebesparing ook voorstander van de opwekking van
duurzame energie in de vorm van wind, zon en biostromen.

Wat willen we bereiken?
Actief stimuleren van energiebesparing: 2% per jaar.
Lokaal opwekken van duurzame energie (70% in 2030):
- 30% windenergie in 2030
- 10% bio-energie in 2030
- 30% zonne-energie binnen de gebouwde omgeving in 2030
Actief stimuleren hergebruik reststromen bij bedrijven.
65% van het afval wordt in 2015 gescheiden ingezameld.
Afval is grondstof (geen restafval meer) in 2030.

Uitvoering 2014-2018
Stimulerend en belonend beleid:
- communiceren over energieverbruik (Energie in Beeld).
- onderzoek naar de mogelijkheden om gemeentelijke daken ter beschikking
te stellen aan burgers voor zonnepanelen (Zon op andermans dak).
- uitvoering van windenergieprojecten Sabinapolder, en Oud Dintel
(Project 155).
- ontwikkeling windlocatie Zonzeel-West, mede op basis van de sociale
randvoorwaarden (sociaal levende wind) waarbij de revenuen hiervan
terugvloeien in de lokale gemeenschap.
- invoeren van leningen voor woningverbetering in relatie met
energiebesparende maatregelen.

-

-

beschikbaar stellen van energieambassadeurs voor gratis advies over
energiebesparende maatregelen aan de woning.
vervangen duobakken door een restafvalbak en een gft-bak.
stimuleren verbeteren afvalscheiding door voorlichting en educatie.
het afvalinzamelsysteem waar mogelijk optimaliseren (maatwerk) en
aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen (bv eventuele afschaffing van de
statiegeldregeling).
de bewoners betrekken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
inzameling centraal ondergronds / individueel/ eilanden.
Project 167: Duurzame Verbindingen Moerdijk/Spiepolder.

Energiezuinig bouwen:
- prestatieafspraken met corporaties inzake duurzaam en energiezuinig
bouwen.
- uitvoering geven aan het regionaal convenant duurzaam bouwen.
- duurzaamheidseisen in locatieontwikkelingsovereenkomsten op basis van
de gemeentelijk praktijk richtlijn (GPR).
Duurzame bedrijventerreinen:
- samenwerken met bedrijven (BIM), provincie, waterschap, Rijkswaterstaat
en het Havenschap Moerdijk in Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) ter
verduurzaming van het industrieterrein Moerdijk.
- realiseren projecten hergebruik reststromen (CO2, warm water en stoom)
op en rondom industrieterrein Moerdijk (Energyweb).
- LPM ontwikkelen op basis van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-gebied
(3 sterren).
- toetsen aan duurzaamheidseisen bij nieuwvestiging bedrijven.
- aanwijzen “koplopers” op gebied van duurzaamheid.
- aanbieden cursus inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
- terugdringen geur- en geluidoverlastsituaties.
- opstellen monitoringsrapport industrieterrein Moerdijk.
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Subdoel 5

GEVARIEERDE NATUUR

De “infrastructuur” wordt gerealiseerd door het aanleggen van de ecologische
verbindingszone’s. De ontwikkeling van natuur heeft een nauwe band met het
thema water. Een goede balans tussen het ontwikkelen van natuurwaarden en
bedrijvigheid is van belang, met name in relatie tot het industrieterrein Moerdijk.
Hierbij wordt ook gekeken of braakliggende gronden kunnen worden gebruikt
voor tijdelijke natuur. Burgers kunnen bijdragen aan natuurontwikkeling op
kleinere schaal (woonomgeving en inrichting eigen tuinen) ter bevordering van
biodiversiteit.

Wat willen we bereiken?
Instandhouding en vergroting van oppervlakte (verbonden) natuurgebied.
Vergroting soortenrijkdom van planten en dieren.
Aandacht voor biodiversiteit vergroten.

Uitvoering 2014-2018
Realiseren ecologische verbindingszones (zie thema water).
Bij ruimtelijke ontwikkelingen vindt een afdracht plaats ten gunste van
investeringen in landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Bij de realisatie van
windpark Oud Dintel wordt hiervoor een plan opgesteld, samen met onder
andere de provincie en het waterschap. Dit plan wordt gerealiseerd.
Door verduurzaming van de woon- en werkomgeving in de vorm van inrichting,
beheer en onderhoud, de randvoorwaarden scheppen die leiden tot het
vergroten van de soortenrijkdom van planten en dieren.
Opstellen natuurmanagementplan om natuurontwikkeling en bedrijvigheid op
het industrieterrein Moerdijk in onderlinge harmonie te laten samengaan.
Onderzoek naar de mogelijkheden, kosten en meerwaarde van aansluiting bij de
"Nationale Databank Flora en Fauna" (het “Natuurloket), een systeem dat
natuurgegevens bundelt, uniformeert, valideert en op een eenvoudige manier
toegankelijk maakt.
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Programma 3 Economie en bedrijvigheid in Moerdijk
Doelstelling
De economische ambitie is een goed, duurzaam ondernemingsklimaat te bieden
en ondernemers te stimuleren om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen. Daarbij richten wij ons enerzijds op een optimale benutting van de
economische potentie van onze gemeente als hoogwaardig logistiek en
industrieel knooppunt en anderzijds op een dynamisch lokaal bedrijfsleven. Een
duurzaam economisch klimaat is erop gericht dat onze burgers niet alleen
vandaag de dag kunnen werken, maar ook in de toekomst. Dat vraagt om een
concurrerend bedrijfsleven dat goed kan inspelen op veranderende
omstandigheden, wat zeker in tijden van economische crisis van wezenlijk belang
is. Dat vraagt ook om een bedrijfsleven dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog in het vaandel heeft, dit betekent; werken aan een continue
balans tussen people, planet en profit en vraagt bijvoorbeeld een voortdurende
goede afstemming met haar omgeving. Het bedrijfsleven staat aan de lat om
economische groei (toegevoegde waarde, werkgelegenheid) te realiseren, de
overheid/gemeente creëert hiervoor de randvoorwaarden: een gezond
ondernemingsklimaat, zodat ondernemers ook kúnnen ondernemen.

Subdoel 1

DE ECONOMISCHE BASIS OP ORDE

Gemeente Moerdijk wil vanuit het uitgangspunt ‘economie en leefbaarheid hand
in hand’ een goed vestigingsklimaat bieden voor ondernemers. De gemeente
beoogt groei (minimaal behoud) van de werkgelegenheid in de gemeente,
waarbij de groei boven het niveau van het West-Brabantse gemiddelde ligt en de
werkloosheid onder het West-Brabantse gemiddelde.

Wat willen we bereiken?
Voldoende passende ruimte om te ondernemen.
Goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Goede dienstverlening voor bedrijven.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap.

Uitvoering 2014-2018
Algemeen:
Uitvoeren diverse onderzoek t.b.v. economische monitor, met o.a.
wekgelegenheidsenquête (jaarlijks), onderzoek naar waardering
ondernemingsklimaat (2015), opzetten bedrijfsvastgoedmonitor, t.b.v.
monitoren bedrijfsvastgoedwaarde en leegstand.
Voldoende passende ruimte om te ondernemen.
Onderzoek naar ruimtebehoefte bedrijfsleven (kwantitatief en kwalitatief),
in relatie tot het aanbod (1x/4 jaar).
Gekoppeld aan het traject Gebiedsplannen opstellen (m.n. Zevenbergen en
Standdaarbuiten) en uitvoeren (Klundert, Willemstad/Helwijk, Fijnaart, Dintelmond) van het Bedrijventerreinenprogramma.
Project 172: (her)ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen (startdocument
in voorbereiding).
Opstellen algemene kaders voor vestigingsmogelijkheden van (perifere)
detailhandel en internetwinkels op bedrijventerreinen.
Voorbereiden en borgen ruimte voor bedrijven in bestemmingsplannen:
Opstellen algemene kaders, zoals voor vestigingsmogelijkheden van
(perifere) detailhandel en internetwinkels op bedrijventerreinen.
- Gebiedsplan (visie) Buitengebied en Bestemmingsplan Buitengebied,
inclusief toetsingskader ruimtelijke mogelijkheden agrarische sector,
toestaan andere functies in het buitengebied en aanpak bereikbaarheid
landelijk gebied.
Mede uitvoering geven aan Regionale Agenda Werklocaties West-Brabant,
via samenwerking in de Regio West-Brabant.
Goede aansluiting vraag-aanbod arbeidsmarkt:
- Het verder verbeteren en intensiveren van de aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt via 3O-samenwerking Moerdijk (lokaal) en rpA West-Brabant
(regionaal). De besturen van BZW Moerdijk en BIM hebben in dit kader
bijvoorbeeld afgesproken om een HR-platform op te richten, t.b.v.
kennisuitwisseling en uitwisseling van personeel.
- Vaststellen en uitvoeren regionale re-integratievisie.
- Bevorderen arbeidsparticipatie door:
- Voorbereidingen treffen voor het Implementeren van de Participatiewet
(per 1 januari 2015 van kracht).
- Implementeren van het organisatie-onderdeel Team Werk binnen de
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-

-

-

-

regionale samenwerking Werk & Inkomen (Werkplein regio Etten-Leur
i.o.). In het team Werk vinden alle activiteiten gericht op werk, reintegratie en participatie plaats.
Benutten Werkgelegenheidsproject Moerdijk als onderdeel van het
Werkplein regio Etten-Leur i.o. om groepen mensen met een (grotere)
afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en arbeidsfit te maken.
Vervolg geven aan de ingezette herstructurering van de sociale werkvoorziening door de resultaten van de bestuursopdracht (2013) uit te
werken.
Werkervaringsplekken te creëren binnen de gemeentelijke organisatie
en partners van de gemeente Moerdijk.
De aanpak van laaggeletterdheid en het bieden van een laagdrempelig
aanbod van basiseducatie voor mensen met weinig basisvaardigheden,
via samenwerking met ROC-West-Brabant.(Onderdeel 3-O
samenwerking).
Mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij een reguliere
werkgever.

Goede dienstverlening voor bedrijven:
- Verder vormgeven van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, gericht
op betere dienstverlening voor bedrijven.
- Continueren monitoring van de beleving van toezicht (handhaving).
- Opstellen en uitvoeren accountplan voor bedrijven, gericht op het
systematische en doelgerichte aanpak van bedrijfscontacten, waaronder
bedrijfsbezoeken.
- Vervolg geven aan dienstverlening aan startende en reeds gevestigde
ondernemers, in samenwerking met lokale en regionale partners.
- (Mede) organiseren van netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, zoals het
Ondernemersontbijt en het Ondernemersgala en kleinschalige
netwerkbijeenkomsten gericht op (maatschappelijk verantwoord)
ondernemerschap en innovatie.
- Verbeteren communicatie richting ondernemers door het ontwikkelen van
een digitale nieuwsbrief en het beter benutten van social media.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap:
- Uitvoeren van het inkoopbeleid met mogelijkheden voor het lokale
bedrijfsleven en social return.
- Stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven, zoals De Moerdijkse

Uitdaging.

Subdoel 2

LEVENDIGE KERNEN

De gemeente wil levendige kernen, waarbij de ambitie is gericht op minimaal
behoud van winkels en horecavoorzieningen in de centrumgebieden van
hoofdkern Zevenbergen en subregionale kernen Klundert en Fijnaart (in aantal,
bvo en diversiteit branchering).

Wat willen we bereiken?
Sterke centrumfunctie van Zevenbergen, Klundert en Fijnaart.
Passend aanbod aan activiteiten en evenementen.
Toekomstbestendige detailhandel.

Uitvoering 2014-2018
Het gezamenlijk versterken van de aantrekkelijkheid van de centrumgebieden.
Het bevorderen van samenwerking tussen ondernemers in de detailhandel en
horeca en de maatschappelijke organisaties/het vereniingsleven t.b.v.
gezamenlijke organisatie van activiteiten en evenementen
In contact brengen van de detailhandel met organisaties die ondersteuning
bieden bij innovatie in de sector
Uitvoering geven aan het aanvalsplan toekomstbestendige detailhandel door
o.a.:
Organiseren van een bijeenkomst voor detailhandel i.s.m. partners zoals de
Kamer van Koophandel en Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
Uitvoering van de volgende projecten:
- Project 122: Revitalisering Voorstraat/Molenstraat Fijnaart.
- Project 153: Revitalisering Centrum Zevenbergen.
- Project 166: Gebiedsplannen; Uitvoering geven aan de vastgestelde
gebieds-plannen en in samenwerking met de kernen opstellen van
gebiedsplannen, waaronder het gebiedsplan Buitengebied.
- Project 171: Centrum ontwikkeling Klundert (startdocument in
voorbereiding).
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Subdoel 3

TOERISTISCHE BESTEMMING MOERDIJK

Gemeente Moerdijk is een landelijke, polderrijke gemeente, die wordt omgeven
door water en beschikt over een rijke cultuurhistorie. De gemeente wil deze
toeristische potentie benutten vanwege zowel de economische als de
maatschappelijke functie. Benutten van de toeristisch-recreatieve potentie
draagt bij aan de aantrekkingskracht voor bezoekers van buiten de gemeente en
de recreatiemogelijkheden voor inwoners van de gemeente Moerdijk.

Wat willen we bereiken?
Sterke toeristische-recreatieve band met het water.
Toeristisch-recreatief benutten van de cultuurhistorische waarden.
Optimaal gebruik groene kwaliteiten buitengebied voor toeristisch-recreatieve
functies.
Het verhogen van de toeristische overnachtingen en de toeristische bestedingen
met 5%.

Uitvoering 2014-2018
Binnen de Gebiedsopgave Waterpoort en Ontwikkelingsplan Waterrijk werkt
Moerdijk samen met partners aan het creëren van een sterke, samenhangende
toeristische infrastructuur (vaar-, fiets- en wandelroutes etc), betere ontsluiting
van het cultuurhistorisch erfgoed, via o.a.:
- Versterking van de toeristische en recreatieve waarde met projecten binnen
“de Stelling van Willemstad”: Willemstad en de satellieten: fort Bovensluis,
fort Buitensluis, fort de Hel, fort Prins Frederik en fort Sabina. De
beheerders werken samen aan arrangementen en het promoten ervan.
- Het ontwikkelingen van de recreatieve verbinding met de forten van de
Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie.
- Onderzoek naar de haalbaarheid van het behoud en verduurzamen van de
pontjes, incl. een uitbreiding met een pontje tussen fort Prins Frederik en
fort Sabina.
- Starten met het planmatig opknappen van fort Sabina; als de financiering
rondkomt ook van de Botenloodsen.

Professionalisering van de toeristische promotie en informatievoorziening, met
een nieuwe partner.
Uitvoering toeristische monitor.
Inbedden toeristisch-recreatieve mogelijkheden (dag- en verblijfsrecreatie), in
bestemmingsplannen, m.n. buitengebied.
Uitvoering van de volgende projecten:
Project 22: Golfbaan Zevenbergen.
Project 14: Havenfront Willemstad.

Subdoel 4

HOOGWAARDIG LOGISTIEK EN INDUSTRIEEL
KNOOPPUNT MOERDIJK

Gemeente Moerdijk streeft naar een optimale benutting van de strategische
ligging van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk op de as RotterdamAntwerpen, waarbij de ruimtelijke mogelijkheden voor economische
ontwikkeling in harmonie zijn met de leefomgeving: veilig en duurzaam. Naast de
multinationals die veelal op Zeehvaaen- en Industrieterrein Moerdijk zijn
gevestigd, zijn ook de agrarische sector en het lokale midden- en kleinbedrijf
belangrijk voor het versterken van de Moerdijkse positie. Hier ligt de
innovatiekracht die nodig is om de concurrentiepositie te versterken en bij te
dragen aan de regionale speerpuntsectoren biobased economy, logistiek en
maintenance.

Wat willen we bereiken?
Duurzame benutting van de economische kansen van de haven.
De sterke speerpuntsectoren biobased economy, maintenance, logistiek verder
ontwikkelen.

Uitvoering 2014-2018
Deelnemen aan GR Havenschap, met als belangrijkste dossiers:
- Uitvoering Havenstrategie, businessplan, Logistiek Park Moerdijk, Duurzame
Verbindingen Moerdijk.
- Positionering en herijking juridische entiteit Havenschap Moerdijk.
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Besluitvorming Integrale Herziening Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
Project 170: vaststellen havenstrategie en de uitvoering daarvan, waarbij
rekening gehouden wordt met de opdracht vanuit de gemeenteraad vervat in de
aangenomen motie op 12 december 2013.
Planvorming en uitvoering 3O-samenwerking Moerdijk, gericht op speerpuntsectoren logistiek, biobased economy en maintenance, o.a. via
samenwerking in regionaal platform arbeidsmarkt (rpA).
Deelnemen aan GR RWB en participatie in Rewin: mede uitvoeren Strategische
Agenda West-Brabant met speerpuntsectoren logistiek, biobased economy en
maintenance, acquisitie van bedrijven naar West-Brabant/Moerdijk.
Uitvoeren Gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, met de volgende
projecten:
- Project 80: Waterfront Moerdijk.
- Project 120: Logistiek Park Moerdijk.
- Project 147: Gemeentelijk programma Moerdijk Meer Mogelijk.
- Project 162: Noordelijke randweg Zevenbergen.
- Project 164: Inrichting Stationsgebied Lage Zwaluwe.
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Programma 4 Veiligheid in Moerdijk

risicobeheersing tussen gemeente, veiligheidsregio en omgevingsdienst.

Doelstelling

Vervullen van een voortrekkersrol binnen de regio, daar waar het gaat om
informatiedeling, veiligheidssamenwerking,en innovatie.

Een veiliger Moerdijk is een gezamenlijke doelstelling van overheid, burgers,
bedrijfsleven en onze partners in de veiligheidsketen. Wij willen dat onze
inwoners zich veilig voelen. Dat vergt de nodige inspanningen gezien het feit dat
de
onze gemeente de 4 plaats op de ranglijst van risicoconcentratiegebieden in
Nederland inneemt.

Subdoel 1

VERSTERKEN REGIEROL

De gemeente versterkt haar regierol, om zo te sturen, te interveniëren en de
randvoorwaarden in stand te houden waarmee de diverse betrokken partijen op
het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven samenwerken en met
elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te
consolideren.

Wat willen we bereiken?
Het als regisseur positioneren van de gemeente binnen het veiligheidsnetwerk.
Het samen met onze partners werken aan de veiligheid in Moerdijk, met
specifieke aandacht voor de veiligheid op en rond het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk.

Stimuleren van een periodieke VeiligheidsTOP binnen de regio Midden- en
West-Brabant, waarbij de veiligheidssamenwerking centraal staat.

Subdoel 2

HET VERANTWOORD OMGAAN MET RISICO’S

De veiligheidszorg en de aandacht voor veiligheid is in evenwicht met het
risicoprofiel van de gemeente. De gemeente gaat verantwoord om met de
risico’s en is duidelijk wat men van welke partij mag verwachten en waar de
eigen rol ligt.
Gestreefd wordt naar een scheiding tussen risicobronnen en kwetsbare
bestemmingen.

Wat willen we bereiken?
Het hebben van een continu actueel inzicht in de fysieke en sociale risico’s
binnen onze gemeente.
Het verankeren van veiligheid in vergunningen en bestemmingsplannen.
Een adequate controle op naleving van wet- en regelgeving en het conform
vergunning handelen van bedrijven.

Uitvoering 2014-2018

Uitvoering 2014-2018

Blijvend inzetten op de versterking van de (gebiedsgerichte) samenwerking
tussen alle veiligheidspartners met een taak binnen de gemeente.

Verankeren van de risico’s van infrastructuur en risicovolle inrichtingen bij de
periodieke herziening van de vigerende bestemmingsplannen.

Het uitvoeren van de in 2014 geactualiseerde nota risico- en veiligheidsbeleid
2014-2018.

Uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen die voortvloeien uit de vaststelling van
het Bestemmingsplan zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.

Afronden van het huidige Actieprogramma Moerdijk Veilig in 2014.

Jaarlijks houden van tenminste één multidisciplinaire oefening van de hele
gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie en het oefenen en trainen van de
specifieke organisatie-onderdelen aan de hand van een vakbekwaamheidsplan
en oefenjaarplan.

Vanaf 2015 opstellen van een (jaarlijks) integraal Actieprogramma Moerdijk
Veilig waarin de totale inzet van de gemeente en haar veiligheidspartners is
opgenomen, om in dat jaar concrete veiligheidswinst te boeken.
Instellen van een regionale samenwerkingsconstructie op het gebied van

Realiseren van één informatieknooppunt op het Zeehaven- en industrieterrein
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Moerdijk, waarlangs alle toezichthoudende en handhavende instanties,
informatie uit kunnen wisselen. Hiermee wordt aansluiting gezocht en meer
samengewerkt met de zeehavens van Zeeland.
Handhaven op basis van het principe van high trust, high penalty.
Operationalisering politiehaventeam in 2014, waarmee de politiezorg binnen het
zeehaven- en industrieterrein Moerdijk wordt versterkt.
Het in evenwicht brengen van de veiligheidszorg ten aanzien van het vigerende
risicoprofiel van de gemeente, met bijzondere aandacht voor het zeehaven- en
industrieterrein Moerdijk, bedrijventerrein Dintelmond en de diverse
transportzones binnen de gemeente.
Oplossen van (latente) saneringssituaties op het gebied van externe veiligheid
(m.n. in de spoorzones en nabij buisleidingen).

Subdoel 3
KERNEN

BESTRIJDING OVERLAST EN VERLOEDERING IN

De veiligheid en veiligheidsbeleving wordt voor een belangrijk deel bepaald door
de overlast, donkere plaatsen en verloedering binnen de leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

Uitvoering 2014-2018
Gemeentebreed continueren en uitbouwen van buurtbemiddeling en
buurtpreventie.
Uitvoeren van het gemeentelijke drugsbeleid.
Actief stimuleren van het “Keurmerk Veilig Wonen”, via informatieavonden,
communicatie en advisering.
Inzetten op specifieke aandacht voor veiligheid(sbeleving) binnen de
burgerschouwen die worden uitgevoerd.
Actief stimuleren van het “Keurmerk Veilig Ondernemen” op alle
bedrijventerrein binnen de gemeente.
Discussie met gemeenteraad over taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de functie BOA.
Intensiveren samenwerking tussen politie en BOA’s.

Subdoel 4

VERHOGEN VEILIGHEID(SGEVOEL)

Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren en bestaat
bij de meeste mensen uit allerlei verschillende gedachten, gevoelens en
emoties, die ook nog eens op heel verschillende onderwerpen betrekking
kunnen hebben.

Het actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie.
Het bestrijden van buurtoverlast en jeugdoverlast.

Wat willen we bereiken?

Het bestrijden van horecaoverlast.
Het bestrijden van drugsoverlast.

Het in een vroegtijdig stadium bij de visievorming, beleidsontwikkeling,
ruimtelijke ordening en planvorming voldoende aandacht besteden aan het
thema veiligheid (o.a. externe veiligheid, brandpreventie).

Het terugdringen van het aantal woninginbraken (tot onder niveau 2009).

Het voorkomen en aanpakken van onveilige plaatsen.

Het bestrijden van bedrijfsinbraken.

Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers bij calamiteiten.

Aanpak van verpaupering van leegstaande panden

Het open en transparant communiceren over de veiligheidsrisico’s.

Adequate aanpak verkeersoverlast Zevenbergschen Hoek

Het bestrijden van voertuigcriminaliteit.

Het bestrijden van huiselijk geweld.
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medische zorg op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

Versterken van de sociale controle en technische maatregelen op hot-spots van
woninginbraken en voertuigcriminaliteit, alsmede ten aanzien van plaatsen waar
de veiligheidsbeleving slecht scoort.

Versterken van de veiligheid op het Hollandsch Diep.

Uitvoering geven aan het gemeentelijke brandpreventiebeleid bestaande bouw,
via een samenwerkingsconstructie tussen gemeente, veiligheidsregio en
omgevingsdienst.
Gemeentebreed uitrollen van het veiligheidsalerteringsysteem voor bedrijven op
het haven- en industrieterrein Moerdijk, waarmee de werknemers worden
gefaciliteerd in hun zelfredzaamheid. Tevens wordt de doorvertaling naar andere
bedrijventerreinen binnen de regio bewerkstelligd.

Uitvoering geven aan het havenbeveiligingsplan Moerdijk met een uitbreiding
naar bedrijventerrein Dintelmond, met specifieke aandacht voor de organisatie
van een brede port-security oefening.
Versterken van de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid binnen de spoorzones
van de gemeente Moerdijk.
Gezamenlijk inzetten op de verbetering van de veiligheid op het Hollandsch
Diep, door o.a.: Het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk aan te sluiten op een
dekkend verkeersbegeleidingssysteem, de incidentbestrijding op het water te
verbeteren, te komen tot een ontgassingsverbod voor het Hollandsch Diep.

Doorontwikkelen en uitrollen van het “Veiligheidsdashboard voor burgers”, om
hiermee adequate invulling te kunnen geven aan risico- en crisiscommunicatie
toegespitst op de leefomgeving van onze burgers.

Subdoel 5

ADEQUAAT VOORBEREID ZIJN OP INCIDENTEN

Vanwege de concentratie aan risicobronnen binnen de gemeente Moerdijk, is de
kans op een incident meer aanwezig dan in een gemiddelde gemeente van
dezelfde omvang. Een goede voorbereiding hierop is dan ook cruciaal.

Wat willen we bereiken?
Een adequate gemeentelijke veiligheidsorganisatie.
Het samen met onze partners verbeteren van de beheersbaarheid van
ongevallen en calamiteiten binnen Moerdijk en op het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk in het bijzonder.

Uitvoering 2014-2018
Verkorten of compenseren van de aanrijdtijden van ambulance, brandweer en
politie, door met name het bewerkstelligen van een optimale dekking- en
spreiding van hulpdiensten ten opzichte van de risico’s in de gemeente.
Continueren en verbeteren van een adequate brandweerzorg, politiezorg en
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Programma 5 Samenwerken, samen maken, samen doen in
Moerdijk
Doelstelling
Het gaat er om als gemeente dichtbij de inwoners van Moerdijk te staan. Doel is
om het gemeentelijk handelen meer aan te laten sluiten op wat er 'buiten leeft'.
Een nieuwe manier van werken waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande
sociale structuren in een kern, om permanent met een dorp (of stad) in gesprek te
zijn.
Niet zorgen voor, maar zorgen dat. De nadruk moet meer liggen op de relatie van
de gemeente met burgers en maatschappelijke partijen. Moerdijk moet een
nieuwe rol spelen, waarin de burger in zijn kracht wordt gezet om de volle
potentie van de samenleving te kunnen benutten.
Moerdijk wil dicht bij haar inwoners staan, vindt een goede dienstverlening aan
haar klanten erg belangrijk en wil lokaal bestuur op een goede manier
vormgeven. Om die reden kiezen we voor samenwerking als dat de
dienstverlening aan onze burgers ten goede komt.

Subdoel 1

VERBETEREN DIENSTVERLENING

Een efficiënte(re) en effectieve(re) dienstverlening aan inwoners, bezoekers,
verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen die aansluit op de
behoefte en logica van de burger.
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Het vormgeven van de gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC).
klantcontactcentrum dat voorziet in:
- een duidelijke ingang: Burgers en ondernemers hebben per kanaal een
duidelijk ingang waar ze met al hun vragen aan de overheid terecht kunnen.
- een duidelijk en betrouwbaar antwoord: Burgers en ondernemers zijn vrij om
de manier en het moment van dienstverlening te kiezen. Het maakt niet uit
via welk kanaal ze hun vraag stellen, ze krijgen altijd hetzelfde betrouwbare
antwoord.
- een snel antwoord: Burgers en ondernemers krijgen snel antwoord (of een
product) of worden goed doorverwezen, waardoor sprake is van
samenhangende overheidsdienstverlening. De burger hoeft zijn vraag maar
één keer te stellen en gegevens slechts één keer door te geven.
Evalueren nieuwe vormen van dienstverlenen, waaronder het werken op afspraak
en de pilot telefonisch spreekuur en op basis hiervan komen tot verbeteringen.
Dienstverlenen conform de vastgestelde servicenormen.
Het in een aantal stappen optimaliseren van het werkproces 'meldingen
openbare ruimte' (kiezen, uitleggen, maken, delen, brengen, doen en sturen).
Gemeentelijke organisatie faciliteert in de ondersteuning op maat voor
vrijwilligers en past haar eigen dienstverlening aan ten gunste van de vrijwilliger
en het verenigingsleven.
De (gemeentelijke) informatiestructuur zo inrichten dat kennis en ervaring wordt
uitgewisseld tussen organisaties, verenigingen, inwoners en gemeente.

Wat willen we bereiken?
Een waardering van de burger van de gemeentelijk dienstverlening met minimaal
een 7 (=klanttevredenheid).
80% van de telefonische klantcontacten afhandelen via een KCC per 31-12-2016
(thans 50 %). De overige 20% van de vragen worden vraaggericht en
gecontroleerd afgehandeld. Dit kan zijn door de (vakafdeling van de) gemeente of
door een andere overheidsorganisatie.
Dienstverlening vindt plaats binnen de vastgestelde servicenormen.
Samen met bewoners leefomgeving verbeteren.

23

Subdoel 2
PARTNER

BURGERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN ALS

Bij overheidsparticipatie ligt het initiatief bij de burgers. De overheid participeert,
doet mee, is partner in initiatieven van inwoners. Beleidsuitgangspunten/de bril:
Alle burgers zijn zich bewust van en in staat om hun verantwoordelijkheid te
nemen
De kracht in de samenleving wordt benut
De overheid is daar waar nodig
Aansluiten bij de leefwereld van inwoners
Ruimte voor maatwerk

Wat willen we bereiken?
Verhogen betrokkenheid.
Een meer open en faciliterende houding van de gemeentelijke organisatie voor
initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen.
Het faciliteren van burgerinitiatieven.
Gebiedsplan is het instrument om de sociale structuur te versterken.
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Subdoel 3

MEER GRIP OP REGIONALE SAMENWERKING

Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om de gemeentelijke taken
te blijven uitvoeren. Uitgangspunt is dat Moerdijk een zelfstandige gemeente
blijft. Samenwerking (in de regio) is daarvoor in onze ogen noodzakelijk.
Doelstelling is om de bestuurbaarheid van de inzet van regionale
samenwerkingsvormen ten behoeve van het realiseren van gemeentelijke doelen
te vergroten.

Wat willen we bereiken?
Vergroten stuurbaarheid regionale samenwerking.
Versterken kaderstellende en controlerende rol van de raad ten aanzien van
(regionale) samenwerking.
Gerichte(re) inzet van regionale samenwerking voor het realiseren van
gemeentelijke doelen.
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Vaststellen van Moerdijkse richtlijnen voor (het aangaan van) regionale
samenwerking.

Uitwerken van de wijze waarop overheidsparticipatie in Moerdijk wordt ingevuld.

Vaststellen van een jaarlijkse politiek-bestuurlijke regie-agenda, op basis waarvan
de raad beter haar kaderstellende en controlerende taak kan invullen.

Instellen van een burgerpanel.

Starten met een pilot raadswerkgroep “regionale samenwerking”.

Samen met de burger, bedrijven en instellingen opstellen en uitvoeren van
gebiedsplannen.

De opdrachtgeversrol beter vormgeven door het aangaan van
dienstverleningsovereenkomsten met Gemeenschappelijke Regelingen, waarin
onder meer wordt aangegeven welke bijdragen er dienen te worden geleverd in
het kader van te realiseren gemeentelijke doelen.

Burgers bij ruimtelijke ontwikkelingen betrekken.
Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven.
Jaarlijkse organiseren van jongeren gemeenteraad.

Opstellen van een bestuurlijke gedragen en concrete uitwerking op de toekomst
van de gemeente in het kader van Veerkrachtig bestuur Brabant.

Verkennen invoeren van jongerenraad.
Loslaten en mensen in eigen kracht zetten wordt onderdeel van de gemeentelijke
bedrijfsvoering.
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Subdoel 4

FINANCIEN OP ORDE

Streven dat inkomsten en uitgaven jaarlijks minimaal met elkaar in evenwicht zijn,
waarbij inzet van reserves alleen plaatsvindt voor éénmalige aangelegenheden.
Tussentijdse terugkoppeling over de gemeentelijke financiën vindt plaats in de
bestuursrapportages.

Wat willen we bereiken?
Voldoen aan toetsingskader provincie om in aanmerking te komen voor preventief
toezicht.
Realiseren taakstellende opdrachten vanuit de notitie ‘Gewikt en Gewogen’ en de
e
opdracht 2 fase van de structurele besparing op de organisatiekosten.
Het efficiënt inzetten van de geldmiddelen.
Toepassen van het profijtbeginsel.
Evenwicht tussen ambitie en de daarvoor beschikbare middelen.
Het uitgangspunt is dat de lastendruk niet toeneemt.

Uitvoering 2014-2018

Subdoel 5

EEN FLEXIBELE ORGANISATIE

De omgeving waarin de overheid werkt verandert in rap tempo. Minder gericht op
bepalen, maar meer gericht op mogelijk maken. Resultaatgericht, met oog voor de
inwoners. Deze veranderingen vragen om een andere overheid. Een overheid die
snel en goed in kan spelen op ontwikkelingen en de daarbij horende vraagstukken
en daar waar nodig creatief te werk gaat. Bij deze wezenlijke verandering gaat het
vooral ook om een andere manier van werken met de beste mensen op de juiste
plek.

Wat willen we bereiken?
Integer handelen van de medewerkers.
Efficiënte en effectieve uitvoering van de werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen.
Strategische personeelsplanning inzetten voor een organisatie die toekomst
bestendig is.
Omvang van de organisatie afstemmen op de te verrichten taken.
Betrouwbare, toegankelijke en correcte informatievoorziening.

Aanbieden reëel sluitende (meer)jarenbegrotingen, waarbij de producten zoveel
mogelijk worden onderbouwd met p (prijs) x q (hoeveelheid).

Uitvoering 2014-2018

Toepassing regels op correcte wijze, zodat een verklaring omtrent getrouwheid en
rechtmatigheid wordt verkregen.

Uitkomsten integriteitsmonitor bespreken met medewerkers.

Jaarlijks invullen door de medewerkers van de integriteitsmonitor.

In bestuursrapportages wordt het verloop van de budgetbenutting weergegeven
en zullen afwijkingen worden gerapporteerd.

Continue aandacht voor kostenbewustzijn en het inzetten van de benodigde
middelen in relatie tot de opdrachten.

Kostendekkendheid van een aantal producten minimaal handhaven op het
dekkingspercentage van 2014.

Continueren van acties die behoren bij het ingezette proces
‘organisatieontwikkeling en versterking bedrijfsvoering’.

Verstrekken van een overzicht van het verwacht meerjarig middelenbeslag bij de
meerjarenbegroting.

Uitwerken en implementeren strategische personeelsplanning.

Onderzoek doen naar de mogelijkheden inwoners te betrekken bij de
waardebepaling van hun onroerend goed.

Omslag bewerkstelligen bij de medewerkers waarbij met inwoners zaken worden
opgepakt en uitgewerkt in plaats van het zelf bepalen.
Bij nieuwe initiatieven (projecten) zal een opzet gegeven worden van de effecten
voor de organisatie en middelenbeslag.
Het ‘lean’ maken van processen waardoor de doorlooptijd van de behandeling van

25

aanvragen wordt verkort.

bevordering van hun functioneren.

Het inzetten om informatiebeveiliging op voldoende niveau te brengen. Enerzijds
door technische maatregelen en anderzijds door verhogen bewustzijn van de
medewerkers.

Jaarlijks uitvoeren van 1 onderzoek door de regionale rekenkamer.

Inwoners goed informeren over voortgang van uitvoering, bijvoorbeeld met
begrotingskrant.
Opstellen en uitwerken van een organisatiebrede visie en beleidsrichtlijnen met
betrekking tot informatievoorziening.

Maken van afspraken hoe de aanbeveling uit de notitie van werkgroep regionale
samenwerking om grip te versterken van de gemeenteraad op verbonden partijen
worden uitgewerkt, in combinatie met uitkomsten Rekenkamerondezoek
hieromtrent.
Vergaderstukken en andere nota’s en notities digitaal aanbieden

Burgers, bedrijven en instellingen op een begrijpelijke manier informeren.

Subdoel 6

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad zet zich primair in op haar kaderstellende en controlerende rol.
Verder wil de raad nadrukkelijk in gesprek met inwoners, bedrijven en instellingen
om te komen tot goede keuzes die gedragen worden binnen de samenleving in
Moerdijk.

Wat willen we bereiken?
Burgers, bedrijven en instellingen betrekken bij besluitvorming.
Verdere professionalisering van raadsleden
Versterking van de rol van de gemeenteraad.
Invullen van de rekenkamerfuntie
Meer grip op verbonden partijen.
Papierloos vergaderen.
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Onderzoeken op welke manier de gemeenteraad intensiever contact met de
inwoners kan onderhouden.
Organiseren van bijeenkomsten op inhoudelijke dossiers om raadsleden in de
positie te brengen die recht doet hun de rol.
Aanbieden van trainingen op diverse terreinen aan raadsleden en burgerleden ter
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