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1.1

Opzet programma op hoofdlijnen

Dit coalitieprogramma van SGP, VVD en CU bevat de hoofdlijnen van beleid voor de zittingsperiode
2018 - 2022. Het omvat algemene uitgangspunten en randvoorwaarden en houdt rekening met
verwachte en voorziene ontwikkelingen en de gevolgen daarvan. De maatschappij verandert en de
gemeente moet hier in mee bewegen. Dit betekent een verandering in gedrag, houding en werkwijze.
De opgaven waar de gemeente voor staat pakken wij aan op een opgavegerichte, integrale manier,
dwars door afdelingen heen. Het programma geeft in hoofdlijnen aan waar de coalitie in deze
zittingsperiode accenten legt. De wens is uitgesproken om tot een breed gedragen programma op
hoofdlijnen te komen. Tevens zullen de raad en de samenleving zo goed mogelijk in positie worden
gebracht door aan de voorkant van strategische onderwerpen inbreng te hebben en keuzes te kunnen
maken.

1.2

Context

De economische crisis ligt achter ons. De afgelopen jaren zijn landelijk en lokaal stevige maatregelen
genomen om uit die crisis te komen. Langzaam worden nu, naast positieve, ook minder positieve
effecten van die maatregelen zichtbaar. Een toenemende problematiek rondom verwarde personen en
de hoge kosten van jeugdzorg zijn maar een paar voorbeelden. De komende periode moeten we met
die effecten omgaan.
Gelijktijdig zijn door de crisis en de getroffen maatregelen een aantal ontwikkelingen versneld.
Zodanig zelfs dat we niet meer spreken van een tijdperk van veranderingen, er is sprake van
verandering van een tijdperk! In dit verband noemen wij:
-

-

-

-

De veranderende verhouding tussen burgers en overheid. Dit is tweerichtingsverkeer. Overheden
zijn, onder druk van bezuinigingen, begonnen om zaken dichter bij de samenleving te beleggen
of zelfs helemaal terug te leggen in de samenleving. Maar ook zien we dat de samenleving een
paternalistische houding van de overheid niet langer accepteert. Deze beweging vraagt
aanpassing van onze manier van besturen en organiseren.
Door efficiënter te werken heeft digitalisering een niet te stoppen vlucht genomen.
Ontwikkelingen gaan exponentieel snel. Maar ook hier speelt de verwachting van de samenleving
een rol. ‘Vandaag besteld – morgen in huis’ wordt ook van de overheid verwacht. Onze
werkprocessen en onze besluitvorming moeten daarop aansluiten. Informatie beter en sneller
benutten, veilig en met oog voor de privacy van de burger.
Sneller, goedkoper en in betere kwaliteit, meer aansluiten op de wens van de samenleving. Daar
draait het om. Daar kunnen we alleen aan voldoen wanneer we ook kijken naar (regionaal)
samenwerken. Kwaliteit en kosten vragen in veel gevallen om samenwerking op grotere schaal.
Los daarvan vragen opgaven op het terrein van economie, werkgelegenheid en energietransitie
een regionale afstemming en aanpak.
Ten slotte zijn we ons meer bewust van de noodzaak van verduurzaming van de samenleving. De
energietransitie is onderdeel van een groot maatschappelijk debat.

Met deze ontwikkelingen moeten we de komende vier jaar omgaan. Wij doen dat vanuit de gedachte:

Samen leven
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1

Samen met andere overheden, met ketenpartners, met ondernemers, met de samenleving, waarbij
initiatieven maatschappelijk beloond worden. Onze rol is dan gelijk aan onze missie: Verbinden en
versterken; vanuit traditie en ambitie. De maatschappelijke opgaven waarvoor we staan manifesteren
zich op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau en spelen vaak op meerdere
niveaus tegelijk. De oplossing ligt in samen optrekken.
Het kabinet heeft bij de start van de regeerperiode het Interbestuurlijk Programma opgesteld met
daarin een gezamenlijke bestuurlijke aanpak die past bij de maatschappelijke opgaven van deze tijd,
onderverdeeld in fysieke, sociale en bestuurlijke opgaven.

2

Uitgangspunten

De missie en visie klinken door in het coalitieprogramma. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de
bestuursstijl en de wijze waarop taken en rollen inhoud worden gegeven.
Nog niet afgeronde zaken uit de vorige raadsperiode voeren we onverkort uit. Dit geldt ook voor
lopende bestuursopdrachten.
De opgaven voor de zittingsperiode 2018 – 2022 zijn gebaseerd op:
-

-

De Strategische Agenda Tholen.
Een doorvertaling voor de gemeente Tholen van het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat tussen
de Rijksoverheid, het IPO (provincies), de VNG (gemeenten) en UvW (waterschappen) is
gesloten. Centraal thema in dit programma is: ‘Samen meer bereiken als één overheid’.
De verschillende strategische ontwikkelingsagenda’s, waaronder de regionale strategische
agenda’s voor Zeeland en West-Brabant.
De door in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen ingebrachte punten voor het
programma.
Andere voorzienbare ontwikkelingen.

De opgaven zijn leidend en in speerpunten uitgewerkt. Bij het opstellen van de Kadernota 2019 en
Programmabegroting 2019 werken we deze speerpunten uit in een uitvoeringsprogramma,
doorgerekend en gefaseerd over de zittingsperiode, rekening houdend met beschikbare financiële
middelen en balans tussen werk en capaciteit. Waar mogelijk formuleren we bij de speerpunten
meetbare resultaten.
Monitoring voor bestuur en burger van wat bereikt is binnen de opgaven werken we nader uit.
Bij de portefeuilleverdeling is aangesloten op de benoemde opgaven. Er is per opgave een
coördinerend portefeuillehouder benoemd. Wanneer een opgave verschillende beleidsterreinen omvat
kan het zo zijn dat bij de speerpunten meerdere portefeuillehouders betrokken zijn.
In het kader van het Duurzaam Financieel Beleid wordt de financiële haalbaarheid van het programma
jaarlijks geactualiseerd op basis van de meest actuele gegevens. Voor de eerste maal is dit het geval
bij de Kadernota 2019, waarin ook de jaarschijf 2018 wordt geactualiseerd.
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3.1

Opgave: Veranderende rol burger – overheid/dienstverlening

Wij sluiten aan op ontwikkelingen in de samenleving, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Wij nodigen de
samenleving uit te participeren en waarderen particulier initiatief. Onze missie “Verbinden en
versterken; vanuit traditie en ambitie” en visie “Ruimte aan de Thoolse samenleving” zijn daarbij
leidend. De kernwaarden die we daarbij hanteren zijn: samen, respectvol en ondernemend.
Wij geven die verandering vorm als zelfstandige gemeente, echter waar dat toegevoegde waarde
levert werken wij samen met andere overheden en overige partners. Zo ontstaat een
netwerkorganisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk aanpassing van ons vraagt. Die aanpassing
geven wij in deze periode vorm.

Relatie met Interbestuurlijk programma/Strategische agenda
In het Interbestuurlijk Programma spreken overheden af te komen tot goed openbaar bestuur in
een veranderende samenleving, door onder meer een integrale aanpak van multiproblematiek in
ondermijningsgevoelige gebieden, het benutten van kansen door digitalisering en het openbaar maken
van informatie, en de democratie weerbaarder te maken en decentrale volksvertegenwoordigers en
bestuurders beter te ondersteunen.
De dienstverlening van de gemeente is dichtbij, van goede kwaliteit en scherp geprijsd, aldus de
Strategische agenda. De dienstverlening gebeurt waar mogelijk digitaal. Optimalisering van de
dienstverlening is nooit klaar. Nieuwe (technologische) ontwikkelingen/projecten (Digitale Overheid
2020) zullen verdere mogelijkheden voor verbetering van de dienstverlening brengen.
Wat betreft burgerparticipatie streeft de gemeente ernaar om bewoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium mee te laten denken over relevante thema’s. De
gemeente geeft daarbij de ruimte aan de Thoolse samenleving en fungeert steeds meer als partner
en/of initiator in de netwerksamenleving.

Wat zijn onze speerpunten?
Programma

Portefeuille

1. Doorontwikkelen dienstverlening en organisatie
 Optimaliseren en actueel houden werkprocessen
 Bestuurlijke ontwikkeling
 Instrumentarium van P&C, rapportage en verantwoording
sluit aan op ontwikkelingen
2. Verdergaande digitalisering
 Implementatie Digitale Agenda 2020
 Optimaal gebruik maken van beschikbare informatie,
veilig en met oog voor privacy van burger
 Nieuwe ontwikkelingen als blockchain, big data en
‘Samen Organiseren’ volgen en daarmee experimenteren
3. Herijking samenwerking in combinatie met Externe Spiegeling
Zeeland
 Stroomlijning van de samenwerking in Zeeland /
verminderen bestuurlijke drukte
 Raad beter positioneren bij verlengd lokaal bestuur
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4. Burgerparticipatie / Overheidsparticipatie
 Stimuleren particulier ondernemerschap
 Initiatieven waarderen; uitnodigend bestuur
 Experimenten met nieuwe vormen van participatie
 Zichtbaarheid van de gemeente in de kernen
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3.2

Opgave: Leefbare kernen – Voorzieningen

De gemeente Tholen biedt goede zorg, goed onderwijs en bereikbare voorzieningen aan haar
inwoners aan als basis voor een goed leven. In samenwerking met de inwoners willen we dat
behouden en versterken. We streven daar waar mogelijk multifunctionaliteit van voorzieningen en
gebouwen na. Samen met bewoners komen tot een stukje eigen regie, in wisselwerking met het
nemen van verantwoordelijkheid, voor de toekomst van voorzieningen in de kernen (burgeroverheidsparticipatie).

Relatie met Interbestuurlijk programma/Strategische agenda
De Strategische agenda vermeldt het volgende:
-

-

-

-

De dubbele vergrijzing en dubbele ontgroening hebben gevolgen voor voorzieningen en (soort)
woningbouw. Het is een opdracht de komende periode in de kernen te zoeken naar het optimaal
combineren van die functies die de leefbaarheid voor de toekomst ondersteunen/borgen.
De gemeente spant zicht in voor een veilige en prettige woon- en leefomgeving (zowel sociaal als
fysiek) door betrokkenheid te stimuleren en zelfredzaamheid en samenredzaamheid te helpen
organiseren.
Er wordt samengewerkt met partners aan het voorkomen van incidenten en aan een goede
voorbereiding op mogelijke rampen en crises, zodat accuraat kan worden gehandeld bij een
verstoring van de fysieke en sociale leefbaarheid.
De gemeente wil de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de onderhoudstoestand van de verharding binnen de bebouwde kommen op het huidige niveau handhaven en
zo nodig/mogelijk verbeteren.

Veel van deze aspecten worden meegenomen in een door de raad vast te stellen omgevingsvisie.

Wat zijn onze speerpunten?
Programma
1.
2.

Blijvend inzetten op efficiënte en multifunctionele benutting
van gemeentelijke accommodaties
Extra aandacht voor de leefbaarheid in Sint-Maartensdijk

3.

Passend woningaanbod voor verschillende doelgroepen

4.

Voortzetten Stimuleringsfonds Samenleving, verbreden inzet,
ook voor zaken in het Sociaal Domein die meerjarige
ondersteuning nodig hebben
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3.3

Opgave: Transformatie Sociaal Domein

Iedereen levert een bijdrage aan onze lokale samenleving. We gaan uit van wederkerigheid: het is
niet alleen meedoen aan, maar ook bijdragen aan. Eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid
staan dus centraal, maar wel naar ieders vermogen. We willen voorkomen dat mensen tussen ‘wal en
schip’ raken. We hebben extra aandacht voor zorgbehoefte van jongeren en ouderen.

Relatie met Interbestuurlijk programma/Strategische agenda
Het Interbestuurlijk programma noemt de volgende opgaven:
-

-

-

Merkbaar beter in het sociaal domein, door onder meer extra in te zetten op de aanpak van
eenzaamheid, kindermishandeling, huiselijk geweld en verwarde personen wordt voorkomen dat
kwetsbare groepen binnen verschillende interventies van zorg en straf tussen wal en schip raken.
Hiermee kunnen kwetsbare groepen naar vermogen meedoen in hun eigen vertrouwde omgeving
en verminderen we (herhaald) slachtofferschap en daderschap.
Nederland en migrant goed voorbereid, door een flexibeler asielstelsel, snellere terugkeer van
migranten zonder verblijfsrecht en verbetering van het taalniveau en de arbeidsparticipatie van
nieuwkomers.
Problematische schulden voorkomen en oplossen, door onder meer beginnende schulden eerder
te signalen en gemeenten meer mogelijkheden te geven om kosten van het beschermingsbewind
te beheersen.

De Strategische agenda gaat uit van participatie (iedereen doet mee naar vermogen). Er is extra
aandacht voor jongeren (actief uitnodigen deelname aan sport en cultuur, goede onderwijshuisvesting,
verminderen jeugdwerkloosheid) en ouderen (prioriteit zelfstandig blijven door voldoende gevarieerde
woningbouw en zorg en ondersteuning).

Wat zijn onze speerpunten?
Programma
1.

We blijven vol inzetten op zorg en leggen een nog zwaarder
accent op preventie door middel van maatwerk en
experimenten. Beheersing van budgetten blijft een
aandachtspunt

2.

Inzetten op kwaliteit van leven bij langer thuis wonen
(inclusief mantelzorg)
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3.4

Opgave: Implementatie Omgevingswet en omgevingsvisie

De gemeente Tholen biedt voor iedereen een aantrekkelijke en passende (woon)omgeving. Er wordt
ruimte gegeven aan nieuwe ontwikkelingen, waarbij de kracht van de samenleving optimaal benut
wordt. Het belang van de gemeente en haar inwoners krijgt prioriteit en we zoeken samen naar
mogelijkheden binnen de kaders van de nieuwe regelgeving.

Relatie met Interbestuurlijk programma/Strategische agenda
Het Interbestuurlijk programma vraagt aandacht voor:
-

Toekomstbestendig wonen, door onder meer sloop en transitie van woningvoorraad, bestrijding
van leegstand en meer kansen op de woningmarkt voor kwetsbare groepen.
Een vitaal platteland door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste
risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu.
Overkoepelende thema’s, die onder meer gaan over krimp- en grensregio’s, het aansluiten van de
Nationale Omgevingsvisie op de bestaande Omgevingsvisies, en samenwerking op EU-dossiers.

Voor wat betreft de Strategische agenda wordt verwezen naar opgave 3.2. Verder is in die agenda
het onderwerp landschap en cultureel erfgoed/monumentenzorg genoemd.

Wat zijn onze speerpunten?
Programma
1.

Bij het implementeren van de Omgevingswet en het
opstellen van de omgevingsvisie is ‘Ruimte aan de Thoolse
samenleving’ het leidende uitgangspunt

2.

De landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen
blijft een aandachtspunt

3.

Wij inventariseren karakteristieke gebouwen binnen de
gemeentegrens en onderzoeken de mogelijkheden tot
instandhouding daarvan
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3.5

Opgave: Duurzaamheid en Energietransitie

De gemeente Tholen streeft naar een duurzaam Tholen door schade aan de Thoolse woon- en
werkomgeving te voorkomen of te beperken. We stimuleren en faciliteren kansrijke ontwikkelingen
met betrekking tot duurzaamheid. We willen energieneutraal zijn. In 2025 moet ten minste 25% van
onze energievraag duurzaam opgewekt zijn. Bij de uitwerking van nieuwe plannen in het kader van
de ruimtelijke ontwikkeling zetten we in op andere energievormen dan aardgas. We treden in overleg
met burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en medeoverheden om deze verduurzaming van
de gebouwde omgeving verder vorm te geven.

Relatie met Interbestuurlijk programma/Strategische agenda
Het Interbestuurlijk programma gaat uit van samen aan de slag gaan voor het klimaat, door
onder meer een CO2-reductie tot 49% in 2030 en circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar
aardgasvrij op te leveren in 2021 en 30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te
maken of ‘aardgasvrij-ready’. Bij de inrichting van het land moet rekening gehouden worden met
klimaatverandering.
In de lokale Strategische agenda wordt uitgegaan van aandacht voor een duurzame economie
waarbij restafval weer kan functioneren als grondstof voor nieuwe producten. Tevens dient er
aandacht te zijn voor hernieuwbare energie. Dit onderwerp krijgt de komende tijd vanuit het Rijk veel
aandacht en zal ook veel inzet van de gemeente vragen. De opgave is nieuw voor de gemeente en is
niet vrijblijvend. Daarnaast moet ingespeeld worden op de klimaatverandering, bijvoorbeeld door
waterbuffering.

Wat zijn onze speerpunten?
Programma

Portefeuille

1. Tholen is vooruitstrevend duurzaam. Samen met de
duurzaamheidskring werken wij de opgave uit in een
uitvoeringsplan:
 Inzet op vergroten energie-efficiëntie door onder meer
energiecoaches en postcoderoos
 Duurzame energie moet bijdragen aan leefbaarheid kernen
 Stimuleren energieneutraal bouwen, o.a. via
vergunningverlening
 Maatregelen om de samenleving en de openbare ruimte
aan te passen aan actuele en verwachte
klimaatveranderingen en de effecten daarvan
(klimaatadaptatie)
2.

Wij bezien of slimme, duurzame vervoerssystemen een
bijdrage kunnen leveren aan het mobiliteitsvraagstuk

3.

Wij pakken door op de afval-opgave. We voeren de
bestuursopdracht uit en spelen proactief in op ontwikkelingen
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3.6

Opgave: Economie – Branding Tholen- Promotie – Acquisitie

De gemeente Tholen heeft een goed vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en voor bestaande
bedrijven bieden we ruimte aan ondernemerschap door aantrekkelijke uitbreidingsmogelijkheden.
Ook heeft de gemeente Tholen veel te bieden aan bezoekers. Tholen staat op de kaart, maar wij
willen meer inwoners, bedrijven en toeristen aantrekken door een actievere promotie en acquisitie,
passend bij het DNA van Tholen.
Om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten,
moeten overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken (Triple helix).

Relatie met Interbestuurlijk programma/Strategische agenda
De regionale economie dient te fungeren als versneller, door meer nadruk te leggen op de regionale
omstandigheden voor het bereiken van ambities, aldus het Interbestuurlijk programma.
De Strategische agenda gaat uit van een vitale en veerkrachtige economie en arbeidsmarkt. We
bieden ruimte aan ondernemerschap door aantrekkelijke uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande
bedrijven en een goed vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Dit wordt vorm gegeven door
bedrijven in verschillende sectoren (o.a. industrie en middenstand) te faciliteren. Er dient voldoende
bedrijfsgrond te zijn die uitstekend bereikbaar is. In de 3 grootste kernen dient sprake te zijn van een
levendig en levensvatbaar winkelaanbod.
Aandachtsvelden bij het begrip arbeidsmarkt zijn onder andere: meer arbeidsplaatsen door
aantrekking nieuwe bedrijvigheid/uitbreiding bestaande bedrijvigheid voor het totale palet
werknemers (jong, ouder, laag en hoogopgeleid, een eerlijke arbeidsmarkt, aandacht voor werken
met een beperking (beschutte werkplekken), enz.

Wat zijn onze speerpunten?
Programma
1.

Een levendig en levensvatbaar winkelaanbod:
 Afronden VesteTuin

2.

Wij voeren een actief en faciliterend vestigingsbeleid voor
bedrijven. Dat ondersteunen wij door blijvend in te zetten op
promotie en acquisitie, wonen, werken en toerisme en
recreatie

3.

Visie op de arbeidsmarkt, versterken werkgelegenheid in
Tholen met aandacht voor doelgroepen
Toerisme: Tholen als wandel-, fiets- en duikgemeente

4.
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3.7

Opgave: Veiligheid

De gemeente Tholen creëert randvoorwaarden voor een veilige en prettige woon- en leefomgeving
(zowel sociaal als fysiek) en betrekt haar inwoners hierbij om dat te realiseren en helpt hen om meer
voor zichzelf en voor elkaar te zorgen.

Relatie met Interbestuurlijk programma/Strategische agenda
De opgave uit het Interbestuurlijk Programma is een goed openbaar bestuur in een veranderende
samenleving door onder meer een integrale aanpak van multiproblematiek in ondermijningsgevoelige
gebieden.
Voor wat betreft de lokale Strategische agenda wordt verwezen naar opgave 3.2.

Wat zijn onze speerpunten?
Programma
1.

Wij zetten in op goede afspraken en voorzieningen ten
aanzien van de veiligheid op het water

2.

Integrale aanpak van overlast in de kernen (o.a inzet BOA’s
en wijkagenten)

3.

Evalueren Beleidsplan Integrale Veiligheid 2014-2018 en
vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

4.

Integrale aanpak ondermijningszaken
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4.

Randvoorwaarden

Duurzaam Financieel Beleid
Wij handhaven onze werkwijze van Duurzaam Financieel Beleid. De kern van dat beleid is dat wij
streven naar duurzaam evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Bij het plannen van nieuwe,
grootschalige investeringen kijken we daarom 10 jaar vooruit. Het streven naar structureel evenwicht
impliceert dat we incidentele middelen (reserves) niet inzetten ter dekking van structurele lasten.

‘Tholen financieel in Balans’
Wij handhaven de doelstellingen die in 2016 zijn geformuleerd rondom de financiële weerbaarheid van
de gemeente Tholen:
1.
2.
3.
4.

Een
Een
Een
Een

sluitende, realistische begroting (inclusief Sociaal Domein) met 0,4% ruimte voor onvoorzien.
weerstandsvermogen van ten minste 1,0 groeiend naar ten minste 1,5 in 2020.
solvabiliteit van 20% in 2022.
dalende netto-schuldquote op middellange termijn (bij slechtweer scenario).

Lastendruk
De achterliggende periode is voor de ontwikkeling van de lastendruk een dubbele begrenzing
gehanteerd:
1.
2.

Het niveau van de woonlasten (OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolrecht) mag de gemiddelde
gemeente niet overstijgen.
De jaarlijkse stijging mag niet hoger zijn dan de door het CPB voorziene inflatiepercentage.

Dit beleid heeft ertoe geleid dat wij tot de 30% goedkoopste gemeenten behoren. Ons tarievenbeleid
zal er voor de woonlasten de komende vier jaar op gericht zijn om die positie bij de 30% goedkoopste
gemeenten te handhaven. Daarnaast blijft van kracht dat de jaarlijkse stijging van lasten (op
totaalniveau) niet hoger mag zijn dan het voor dat jaar voorziene inflatiepercentage. Qua tariefstijging
wordt geen onderscheid gemaakt tussen meerpersoonshuishoudens en éénpersoonshuishoudens,
tussen eigenaren en gebruikers, noch tussen woningen en niet-woningen.
Hondenbelasting
Wij verwachten dat de hondenbelasting bij de herziening van het stelsel van lokale belastingen
afgeschaft zal worden. Vooruitlopend daarop bezien wij de mogelijkheden om (gefaseerd) te komen
tot afschaffing van de hondenbelasting. Een eerste stap zou daarbij kunnen zijn dat het progressieve
karakter (voor de tweede en volgende hond wordt een hoger tarief berekend) wordt afgeschaft. Voor
het tempo waarin wij in dezen stappen zetten is de beschikbare financiële ruimte bepalend.
Nieuw beleid
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de Kadernota bezien of er ruimte is voor nieuw beleid. De
Kadernota 2019 zal in het teken staan van het ‘inpassen’ van de in dit programma geformuleerde
speerpunten.
Voorbehouden
Voorbehouden zijn toegestaan op het moment dat het gaat om onderwerpen die partijen niet kunnen
verenigen met hun (ideologische) principes. Partijen komen overeen dat zij op de betreffende
onderdelen niet zelf met voorstellen komen.
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5.

Ondertekening

Tholen, 18 april 2018

SGP

VVD

CU

P. Kraamer

H. Noteboom

J.L Hage

P.W.J. Hoek

F.J.A Hommel

G.J. Harmsen
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BIJLAGE: Portefeuilleverdeling college burgemeester en wethouders van Tholen 2018 – 2022
Burgemeester Van de Velde-de Wilde
Portefeuilles

Wethouder Hoek
Portefeuilles

Wethouder Hommel
Portefeuilles

Wethouder Harmsen
Portefeuilles

 Openbare orde en veiligheid
 In- en externe betrekkingen
- Itawa
 Concerncontrol
 Communicatie
 Representatie breed
 Regionale samenwerking
 Zuidwestelijke Delta (excl. Waterpoort en
waterveiligheid)
- alliantie Oosterschelde
- ruimte voor de rivier – waterberging
Volkerak-Zoommeer
 Algemeen bestuur VZG
 Tafel van Vijftien

 Bestuur en organisatie:
- facilitaire dienstverlening
- informatisering, incl.
- informatieveiligheid en privacy
- personeel en organisatie
- oud archief
 Dienstverlening
 Financiën en belastingen
 Onderwijs
- kinderopvang en peuterspeelzalen
- lokaal onderwijsbeleid
- onderwijs achterstandenbeleid (o.a. LEA)
- leerlingenvervoer
- onderwijshuisvesting incl. beheer
 Ruimtelijke ordening
- Omgevingswet / -visie
- bestemmingsplannen
- grexen, incl Havengebied Sint- Annaland en
VesteTuin
 Onroerende zaken en grondbeleid
 Monumenten en archeologie

 Milieu en Duurzaamheid
 Economische zaken:
- administratieve lastenverlichting
- industriële bedrijvigheid
- inkoop- en aanbestedings beleid
- midden- en kleinbedrijf
 Vergunningverlening en handhaving
 Sociale voorzieningen – werk en inkomen
- ondersteuning bij vinden van werk
- participatiewet (beleid uitvoering)
 Toerisme en recreatie
 Sport
 Cultuur
 Wonen (woningbouwprogramma, ISV, prest.
afspraken)
 Woonwagenbeleid
 Project Sint-Maartensdijk - Scherpenisse

 Armoedebeleid
 Coördinatie participatiesamenleving
 Sociaal domein: Jeugdzorg en WMO (beleid en
uitvoering) incl. CZW
 Openbare ruimte en mobiliteit:
 afval
 begraafplaatsen
 havens
 natuur- en landschapsbeheer
 gebouwenbeheer excl. Onderwijs en
gemeentehuis
 Welzijn
- bibliotheekvoorziening
- welzijnsaccommodaties
- subsidiebeleid
 Zorg
- maatschappelijke opvang
- zorgondersteuning
- ouderenzorg
 Volksgezondheid

Vervangingsregeling wethouder Hommel
Wethouder Harmsen

Vervangingsregeling wethouder Harmsen
Wethouder Hoek

Bestuursopdrachten
 Verhuur gemeentehuis

Wethouder Hoek
 Tholen met de tijd mee
Wethouder Hoek
Wethouder Harmsen
 Gebouwen
 Acquisitie
Wethouder Hommel
 Zwembaden
Wethouder Hommel
 Subsidies
Wethouder Harmsen
 Armoede
Wethouder Harmsen
 Afval
Wethouder Harmsen
Coördinerend portefeuillehouder per opgave
Opgaven
Portefeuillehouder:
1. Veranderende rol burger – overheid/dienstverlening
1. Wethouder Hoek
2. Leefbare kernen – voorzieningen - onderwijshuisvesting
2. Wethouder Harmsen
3. Transformatie sociaal domein
3. Wethouder Harmsen
4. Implementatie Omgevingswet en omgevingsvisie
4. Wethouder Hoek
5. Duurzaamheid en energietransitie
5. Wethouder Hoek
6. Economie – branding Tholen – Promotie – Acquisitie
6. Wethouder Hommel
7. Veiligheid
7. Burgemeester
Vervangingsregeling burgemeester
Vervangingsregeling wethouder Hoek
1. Wethouder Hoek
Wethouder Hommel
2. Wethouder Hommel
3. Wethouder Harmsen

