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Ton Friesen

De zorg voor onze burgers wordt een van de belangrijkste
opdrachten voor de komende 4 jaar. In 2015 wordt een deel
van de AWBZ en de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de
gemeente. D66 wil dat Waalre eind 2014 helemaal klaar is
en goed is voorbereid. De visie van D66 op de lokale zorg en
welzijn is gericht op behoud van de eigen regie, zelfstandig
en veilig wonen in uw eigen huis en wijk en weinig regels
en veel ruimte en zeggenschap voor de mensen zelf.

D66 zegt ja tegen:

• Zorg lokaal, op maat, in en rond het huis en op kleine
schaal. Geen contracten meer met ‘zorgfabrieken’.

• Gesprek over zorg en ondersteuning bij mensen thuis.
• Wijkcentra als centrale plek voor coördinatie,

ondersteuning en ontmoeting.
• Inzetten op de eigen regie, meer ruimte voor het Pgb en

invoeren van vouchers/dienstencheques.
• Goede ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

met advies, scholing en vervangende zorg om te ontlasten.
• Minder bureaucratie en alleen regels om dingen mogelijk

te maken, niet om te hinderen. Geef ruimte en vrijheid.
• Passende en geschikte woonruimte voor ouderen en

mensen met beperkingen met inzet en gebruik van
technologie.

• Nadruk op preventie en signalering in de jeugdzorg.
• Inzetten van één familieregisseur bij probleemgezinnen.
• Zorg voor jeugd koppelen aan de scholen. Versterken van

het passend onderwijs voor leerlingen met problemen.
• Het geld van het leerlingenvervoer blijft beschikbaar voor

het onderwijs voor ondersteuning van passend onderwijs.
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Met een goed bestuur en krachtige visie is
Waalre in staat om zichzelf te besturen.
D66 is tegen gedwongen herindeling en
vóór een krachtige regionale samenwer-
king. De noodzakelijke bestuurskracht
wordt gevormd door een samenspel van
ambtelijke organisatie, college en gemeen-
teraad. Het is en blijft noodzaak hieraan te
werken en in te investeren.
D66 zorgt in ieder geval voor goede kandi-
daat raadsleden met een diversiteit aan 
ervaringen en expertise. Alle kandidaten
hebben ook een opleiding gevolgd die hen
voorbereid op het raadswerk.

Kees de Zeeuw, lijsttrekker D66 Waalre

Kijk voor ons verkiezingsprogramma
op www.d66waalre.nl

Volg ons op twitter @D66Waalre 
en facebook

Sociaal en Liberaal



Nr 2: Joke Beuger
Ik vind goede zorg voor en participatie
van ouderen in de Waalrese samenleving
belangrijk. Ouderen moeten zich ook
veilig voelen. Waalre is de afgelopen
jaren geconfronteerd met verschillende
vormen van criminaliteit. Ons mooie
dorp moet weer positief op de kaart
komen, een belangrijke opdracht: 
Nu samen vooruit! 

Nr 3: Floris Schoots
Als vader van twee jonge kinderen
besef je hoe belangrijk een fijne leef-
omgeving, goede scholen, veilig verkeer
en schone lucht is. Mijn verbindende
achtergrond wil ik gebruiken om inwo-
ners zoveel als mogelijke te betrekken
bij de beleidsvorming van Waalre. 

Nr 4: Ineke Bastiaans
Als studente bestuurskunde leer ik alles
over de overheid. D66 biedt mij de kans
om dit in de praktijk te brengen en ver-
der te leren. Als jongere wil ik Waalre
scherp en in beweging houden. Ik draag
daar graag mijn steentje aan bij!

Nr 5: Nienke de Wit
Waalre kent een rijk geschakeerd en
bloeiend verenigingsleven. Verenigingen
zorgen voor het verband tussen mensen.
Mijn kinderen sporten bij diverse vereni-
gingen in Waalre. En ik zie hoeveel het
hen in sportief en sociaal opzicht brengt.
Persoonlijk ben ik als meedenker en
actieve vrijwilliger betrokken bij vereni-
gingen. 

Nr 6: Marion Hinderdael
Waalre heeft veel potentie als ideaal ge-
legen gemeente midden in Brainport. Ik
zet graag mijn ervaring binnen onder-
wijs en internationalisering in om
Waalre aantrekkelijker als vestigings-
plaats voor (internationale) kenniswer-
kers te maken en er een toekomst-
bestendige én blijvend groene ge-
meente van te maken. 

Nr 7: René ter Huurne
Vanuit mijn ervaring in het internatio-
nale bedrijfsleven zie ik dat de eigen
kracht van mensen en ondernemer-
schap de basis vormen van onze wel-
vaart. Met die professionele ervaring en
mijn streven naar een duurzame sa-
menleving, wil ik graag bijdragen aan
het bestuur van Waalre.
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Lijsttrekker: Kees de Zeeuw
Waalre heeft alles in zich om een mooie gemeente te blijven. Als ondernemer weet ik hoe
belangrijk minder regels en meer ruimte voor mensen zijn. De decentralisatie van de
(jeugd)zorg en participatiewet zijn belangrijke opgaven waar ik mijn kennis en ervaringen
binnen de gezondheidszorg voor inzet

Nr 8: Jan Willem Gombert 

Nr 9: Martijn de Schepper 

Nr 10: Ton van der Vegt 

Nr 11: Frans Smits 

Nr 12: Ton Friesen 

Volg ons op twitter @D66Waalre en facebook

Gezond financieel beleid
D66 staat voor een gezond financieel bestuur. Met de toetreding van D66 tot het college na de
bestuurscrisis begin 2013, is een einde gemaakt aan het jarenlang consumeren van gemeentelijke
reserves om de begroting boekhoudkundig sluitend te maken. De begroting 2014 sluit nu op ver-
antwoorde wijze en de stijging van de gemeentelijke lasten zijn in jaren niet zo laag geweest. Het
kan dus wel.

Ruimte voor ondernemers
De regio Zuid Oost Brabant heeft zich ontwikkeld tot de Brainport en de tweede economische regio
van Nederland. Dat biedt kansen voor en verplichtingen richting jonge en innovatieve ondernemers.
D66 wil voor ondernemers dé partij zijn die de regeldruk vermindert en ondernemen mogelijk
maakt. Voor Waalre betekent dat vooral het MKB koesteren en faciliteren bij hun vestiging.

D66 zegt ja tegen:
• Een gezond financieel bestuur en een sluitende begroting
• Lokale lasten stijgen niet harder dan de inflatie
• Daling van het tarief voor de verontreinigingsheffing, bij voorkeur naar 0 euro
• Minder regels en meer mogelijkheden voor ondernemerschap
• MKB, kenniswerk en creatieve industrie
• Stimulering en verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie
• Een actief leegstandsbeleid op het gebied van winkels en bedrijfsruimte

Veilige en gezonde leefomgeving
D66 wil het dorpse en groene karakter van Waalre behouden. D66 geeft hoge prioriteit aan ver-
keersveiligheid. De weg van huis naar de school, sport, muziek en cultuur moet veilig zijn voor u
en uw kinderen.
Nieuwe infrastructuur en wegen moeten per definitie leiden tot een aanmerkelijke verkeersafname
binnen de kernen en betere aansluiting op het wegennet in de regio Eindhoven.
D66 wil bewoners, verenigingen en vrijwilligers de ruimte geven. Een optimale benutting van aan-
wezige Brede Scholen, zalen en wijkcentra is van belang voor de betaalbaarheid.

D66 zegt ja tegen:
• Behoud en verbetering van het groen en het groene karakter
• Behoud en versterken van de winkelvoorziening
• Verbeteren verkeersveiligheid
• Aanwezigheid en maximaal gebruik van Brede Scholen en Wijkcentra
• Subsidies voor jeugd en gezinnen ter bevordering van de participatie

Open en transparant bestuur
D66 staat voor een open en transparant bestuur op basis van kwaliteit. Openbaarheid en het be-
trekken van de inwoners in een vroeg stadium zijn daarbij uitgangspunten. Dat begint met een
goede communicatie. D66 wil ook een interactief bestuur. D66 vertrouwt op de kracht van mensen
en wil deze benutten bij het besturen van de gemeente. Belangrijke en complexe besluiten wor-
den in fasen verdeeld en interactief met burgers gedeeld en besproken.
D66 wil de digitale dienstverlening uitbreiden en alle communicatie met en dienstverlening aan
de inwoners digitaal mogelijk maken. Hierdoor ontstaat niet alleen een gemeente die 7 dagen in
de week dienstverlening biedt, maar ook efficiënter is. 

D66 zegt ja tegen:
• Open en transparante communicatie en bestuur
• Interactieve beleidsvorming met participatie van burgers
• Digitale dienstverlening 7 dagen per week
• Persoonlijk contact waar dit nodig is
• Eisen stellen aan en toetsen van de kwaliteit van wethouders

Joke Beuger

Floris Schoots

Ineke Bastiaans

Nienke de Wit

Marion Hinderdael

René ter Huurne

Kijk voor ons verkiezingsprogramma op www.d66waalre.nl



	  

	  

Motie.	  

	  

De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 29 oktober en 5 november 2013; 

Gelezen het voorstel van het college tot vaststelling van de Ontwerp Programmabegroting 

2014; 

Gehoord de beraadslagingen: 

	  

Overwegende	  dat,	  

• 	  De	  raad	  op	  17	  september	  2013	  het	  subsidiebeleid	  2014-‐2017	  heeft	  vastgesteld;	  

• 	  In	  dit	  subsidiebeleid	  3	  hoofddoelen	  zijn	  geformuleerd	  te	  weten:	  

-‐	  Het	  ondersteunen	  van	  de	  sociale	  infrastructuur	  

-‐	  Het	  ontwikkelen	  van	  de	  medeverantwoordelijkheid	  

-‐Het	  stimuleren	  dat	  kwetsbare	  groepen	  deelnemen	  aan	  het	  maatschappelijk	  leven;	  

• Alle	  aanvragen	  voor	  subsidie	  hieraan	  getoetst	  dienen	  te	  worden;	  

• In	  de	  Ontwerp	  Programmabegroting	  2014	  zijn	  naast	  het	  budget	  voor	  het	  subsidiebeleid	  2014-‐

2017	  ook	  specifieke	  subsidies	  benoemd.	  Zoals	  ten	  behoeve	  Muzikale	  vorming	  en	  	  harmonieën	  en	  

subsidies	  voor	  Kunst	  en	  cultuur	  voor	  Waalres	  museum	  en,	  Waalres	  erfgoed;	  

• Het	  niet	  gewenst	  is	  dat	  specifieke	  verenigingen	  en	  stichtingen	  met	  het	  subsidiebedrag	  genoemd	  

worden	  in	  de	  begroting	  omdat	  de	  hoofddoelen	  leidend	  zijn;	  

	  

Is	  van	  mening	  dat:	  

• Culturele	  basisvoorzieningen	  zoals	  muziek	  en	  muzikale	  cultuur	  in	  brede	  zin,	  muziekonderwijs,	  	  en	  

bewustzijn	  van	  het	  historisch	  en	  cultureel	  erfgoed	  van	  groot	  belang	  zijn	  voor	  de	  gemeenschap	  in	  

Waalre	  	  

• Dat	  deze	  functies	  in	  Waalre	  behouden	  moet	  blijven,	  waar	  mogelijk	  en	  nodig	  verder	  gestimuleerd	  

en	  de	  subsidieverstrekking	  een	  meerjarenperspectief	  biedt.	  

• Dat	  het	  voortbestaan	  van	  verenigingen	  en	  stichtingen	  geen	  taak	  is	  van	  de	  gemeente	  maar	  

primair	  van	  leden,	  verenigingen	  en	  stichtingen	  zelf;	  

• Dat	  om	  deze	  reden	  een	  actieve	  rol	  van	  de	  verenigingen	  en	  stichtingen	  noodzakelijk	  en	  gewenst	  

is;	  

	  
	  

Verzoekt	  het	  college	  geen	  specifieke	  subsidies	  zoals	  genoemd	  meer	  expliciet	  in	  de	  begroting	  op	  te	  

nemen.	  Maar	  in	  de	  uitvoering	  op	  basis	  van	  het	  door	  de	  raad	  vastgestelde	  subsidiebeleid	  en	  

bijbehorend	  budget	  na	  en	  in	  overleg	  met	  individuele	  verenigingen	  en	  stichtingen	  het	  subsidiebedrag	  

te	  verdelen.	  Met	  daarbij	  maximaal	  invulling	  geven	  aan	  de	  in	  het	  beleid	  gestelde	  hoofddoelen	  en	  

gericht	  op	  behoud	  van	  de	  genoemde	  functies.	  	  

	  

En	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag	  

	  

Waalre,	  5	  november	  2013	  

	  

Ondertekend	  door:	  

	  

PvdA	  Waalre	   	   D66	  Waalre	   	   CDA	  Waalre	   	   	  VVD	  Waalre	  
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“D66 is niet bang om naar

burgers te luisteren. 

Maar ook niet 

om hen aan te 

spreken op hun 

verantwoordelijkheid.“

Kees de Zeeuw

Veel lof voor nieuwe aanpak Hoogh Waalre 
Een nieuwe open aanpak heeft een belangrijke bij-
drage geleverd aan de voortgang van Hoogh Waalre,
de nieuwe woonwijk in Waalre Noord. Voor het eerst
namelijk werden burgers, belangengroepen en onder-
nemers al aan het begin betrokken bij de plan-
vorming, Deze nieuwbouwwijk waar 600 woningen
moeten komen, is voor Waalre een majeur project en
noodzakelijk om aan de woningbouw verplichtingen
te voldoen.  

De gemeenteraad wilde een andere manier van voor-
bereiden en D66 fractievoorzitter Kees de Zeeuw werd
aangewezen als voorzitter van de projectcommissie
Waalre Noord. Zijn opdracht was om burgers en ande-
re belanghebbenden al bij de start te laten mee-
denken over de uitgangspunten van deze nieuwe
woonwijk. Doel was om een woonwijk te ontwikkelen
die duurzaam is, tot de verbeelding spreekt en op een

breed draagvlak kan rekenen. Zodat er minder tijd
verloren gaat in het proces aan bijvoorbeeld
bezwarenprocedures. 

Dat is dus allemaal gelukt. Door een open houding
naar burgers, ondernemers en natuur- en milieu-
verenigingen, is het hem gelukt om samen met de
commissie in een half jaar tijd resultaat te boeken.
Ondanks een vertraging bij de latere stedenbouw-
kundige en planningsfase, loopt het hele project nog
steeds soepel en start de bouw in 2010. 

Gemeenteraad, college en burgers waren vol lof over
verfrissende wijze van de aanpak. De wethouder
noemde de aanpak “uniek” en de burgemeester felici-
teerde De Zeeuw met het resultaat. Voor D66 is dit
het bewijs dat het ook anders kan. Betrek je burgers,
ga een open discussie aan en maak ze medeverant-
woordelijk.

D66 pakt de 
handschoen op 
Het wordt zwaar weer financieel gezien de komende
jaren. Alle gemeenten -Waalre niet uitgezonderd- krijgen
het flink voor de kiezen en zien de inkomsten van het rijk
fors dalen. Met miljoenen tegelijk wel te verstaan.
Dat betekent voor D66 geen holle kreten als “de tering
naar de nering” zetten. Daar kunt u als burger niets
mee. Nee, er is een nieuw en modern Waalre nodig. Een
Waalre dat klaar is voor de toekomst en dingen op een
andere manier durft te doen. Niet meer alleen kijken
hoe het al 10 of 20 jaar gebeurt, maar zoeken naar
andere manieren. Moet dat nog wel zo, kan het ook
goedkoper, effectiever of misschien wel door een ander
dan de overheid.
Daarbij hoort ook lef. Lef om aan te pakken en niet af te
wachten tot een commissie met voorstellen komt. De
kosten voor de WMO bijvoorbeeld zijn in Waalre binnen
nog geen vier jaar tijd verdubbeld. Geen andere
gemeente had zo’n kostenstijging. Waalre heeft boven-
dien erg hoge uitvoeringskosten. Maar als D66 voorstelt
om 3 %  te bezuinigen, durft de raad niet. Er wordt
eerst een commissie ingesteld om te onderzoeken waar
kan worden bezuinigd. Maar wel nadat eerst de OZB
extra is verhoogd. “Omdat we wel denken dat het kan
maar nog niet weten hoe”, verklaarde de VVD namens
de coalitie. Ik weet het de burger betaalt wel - die heeft
toch geen keuze - maar op zo’n manier lukt het niet.

Moeilijk besluit
D66 heeft net als vorig jaar ook dit jaar tegen de begroting gestemd. Omdat de begroting 2010 net
als die voor dit jaar rammelt en niet solide is. Er is nogal wat aan te merken op de ramingen. De
begroting voor 2009 zakte aan het begin van dit jaar al door het ijs door tegenvallers die te voorzien
waren. Volgend jaar dreigt hetzelfde te gebeuren. Om de begroting voor 2010 sluitend te krijgen, is
er namelijk al flink gesnoept uit de post onvoorzien. Daar zit nu nog maar weinig in en er hoeft maar
even iets tegen te vallen en je komt tekort. Tegenvallers dus waar geen geld voor is.

Het afwijzen van een begroting is niet zomaar iets, het is een moeilijk besluit waar lang over gewikt
en gewogen is. Maar D66 fractievoorzitter Kees de Zeeuw - zelf ondernemer - kan het niet verkopen
aan de burger om ‘uit politieke overwegingen’ met iets in te stemmen waarvan je bij voorbaat al
weet dat het niet klopt. ‘Zo run je geen bedrijf dus ook geen gemeente.’

Wachten op nieuwe scholen
Sommige ouders hebben lang gedacht dat hun kinderen nog naar de nieuwe brede school in Ekenrooi
zouden gaan. Niet zo vreemd als je beseft dat al in 2002 het besluit is genomen om voor de verouder-
de schoolgebouwen een nieuwe brede school te bouwen. De school had er al lang moeten staan.
Maar er is nog geen spa in de grond gegaan. In december schreef het college “het project Brede
School verloopt volgens schema”. Als alles meezit is de school over 2 jaar klaar en kunnen de kinderen
- 10 jaar na het besluit - naar hun nieuwe school. Ouders hadden toch echt een ander schema in
gedachte.

Ook het schoolgebouw in Waalre dorp hangt inmiddels van ellende aan elkaar. Opknappen is duur en
levert onderwijskundig niets op. Er is behoefte aan een brede school die modern onderwijs mogelijk
maakt. Voor het belang van uw kinderen. Tijdens de laatste vergadering van deze gemeenteraad in
februari, staat het besluit op de agenda. D66 zal het niet laten gebeuren dat ook deze school op de
lange baan wordt geschoven.

Wat u niet mocht weten
Waar wordt gehakt, vallen spaanders. Dat is op zich niet erg als je er
maar open over bent. Zeker waar het publieke belang in geding is. De
overheid moet bereid zijn te laten zien wat ze doet en wat is misge-
gaan. Om van te leren. Zoals begin 2006 een onafhankelijk onderzoek
ernstige fouten aan het licht bracht bij de verbouwing en verkoop van
Het Klooster. Sindsdien heeft de doofpot echter overuren gemaakt.
Alle voorstellen voor onafhankelijk onderzoek zijn afgewezen en vra-
gen genegeerd. Geleerd is er dus maar weinig. Zomaar enkele voor-
beelden….

Leerlingenvervoer

Al jaren waren er klachten over de busjes en het vervoer van kwetsba-
re kinderen. Ouders spraken in tijdens raadsvergaderingen, lieten
foto’s  zien, maar het college bleef alles ontkennen en was zelfs niet
bereid naar de busjes te komen kijken. Tot de verkeersinspectie
ingreep en de busjes – onverzekerd en al – van de weg haalde. Toen
bleek ook dat het college al eerder wist van misstanden, maar dat
nooit – tegen de regels in - had gemeld. Een voorstel van D66 voor
een onafhankelijk onderzoek werd door de coalitie weggestemd.”
Niet zinvol”, was het commentaar.

Geluidsschermen

Tegen alle toezeggingen en het tracé besluit in, verrezen er stalen
damwanden langs De Voldijn. Met zo ongeveer een volkswoede tot
gevolg. De reactie van het college dat burgers  maar tegen een van de
150 vergunningen bezwaar hadden moeten maken, maakte de zaak
nog erger. Er was in ieder geval iets goed mis gegaan omdat overleg
wel was toegezegd. Hoe had dat nu allemaal kunnen gebeuren. D66
heeft gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de wijze waarop
het proces is verlopen. De coalitie vond zo’n onderzoek niet ‘in het
belang van het bestuur”en stemde het af. 

Luchtkwaliteit

Het college weigerde in 2008 openheid te geven over de luchtkwali-
teit in Waalre. Er was onderzoek uitgevoerd en een rapport uitgeko-
men. Maar het enige dat het college kwijt wilde, was dat het met die
luchtkwaliteit wel goed zat. Met als gevolg onrust onder bewoners,
want waar bleek dat dan uit? D66 heeft gevraagd om meer openheid
en openbaarmaking van het rapport. Als antwoord schreef het college
letterlijk dat er “andere belangrijke onderwerpen” zijn om tijd aan te
besteden. 

Dure aanbestedingen 

Met regelmaat doet de gemeente aanbestedingen waarbij het om
veel geld gaat. Ondanks aandringen weigert het college steevast inza-
ge te geven in het bestek en de uitgangspunten. Terwijl de gemeente-
raad wel over de begroting gaat, moet de raad iedere keer achteraf
akkoord gaan. Regelmatig blijkt een aanbesteding ‘tegengevallen’ of
‘duurder’ dan gedacht met hogere uitgaven als gevolg. Bij een beetje
doorvragen blijken er soms fouten te zijn gemaakt en bijvoorbeeld
een marktoriëntatie niet uitgevoerd. Maar open kaart spelen, nee dat
gebeurt niet. 

Fractieleider kees de zeeuw wordt ondersteund door een enthousiast team dat bestaat uit de 
fractievertegenwoordigers Joke Beuger en Nienke de Wit en fractiemedewerker Jan Willem Gombert

Joke Beuger Nienke de Wit Jan Willem Gombert
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D66 zegt JA tegen:
•  Een vrachtwagenverbod op N69
•  Actief terugdringen sluipverkeer
•  Aansluiting Waalre op A67 bij HTC
•  Duurzame woningbouw, behoud van

dorpskarakter
•  Woningen voor starters, senioren en

gehandicapten
•  Versterken groenbeheer, wildstand, flora en

fauna en behoud van de bossen
•  Plaatsen van energie zuinige straatverlichting
•  Herinrichting oude bedrijfsterreinen 
•  Creatieve woon/werk combinaties en flexibele

bedrijfshuisvesting
•  Ondersteuning ZZP-ers en kleinschalige

ondernemers
•  Werken aan een positief ondernemersklimaat

Waalre
•  Stageplaatsen bij de gemeente voor MBO

studenten
•  Jongeren actief betrekken bij het jeugdbeleid

D66 zegt JA tegen:
•  Actief ondersteunen van vrijwilligers en

mantelzorgers
•  Stimuleren van zelfredzaamheid
•  Voortvarende aanpak van nieuwe huisvesting

scholen
•  Multifunctionele en moderne Brede

Schoolgebouwen
•  Faciliteren van passend onderwijs en

zorgleerlingen
•  Vermindering regelgeving voor het onderwijs
•  Betrekken van de burger in de besluitvorming
•  Dienstverlening op maat
•  Verbetering digitale infrastructuur
•  Zelfstandig Waalre en regionale samenwerking
•  Duidelijke financiële kaders, heldere begroting

en risicomanagement
•  Efficiencyslag in gemeentelijk denken en

handelen
•  Inzetten op kostenverlaging boven

lastenverhoging

Waalre is toe aan nieuw optimisme, nieuwe
daadkracht, nieuwe energie. Het kan en moet anders:
onderwijs, werken, duurzame energie, wonen en
kwaliteit van overheid en bestuur.       
Kies op 3 maart voor vernieuwing. Stem D66.

Kees de Zeeuw Lijsttrekker D66 Waalre

D66 is een partij die positief in de wereld staat en gaat voor kwaliteit en inhoud. D66 ziet
niets in polarisatie en een ‘antihouding’ en met moddergooien hebben we ook al niks. De
huidige problemen vragen om creatieve oplossingen, een constructieve houding en bereid-
heid tot samenwerken. Het wordt tijd voor verandering, tijd voor D66.

Kijk 1 maart naar het televisie interview 
met Kees de Zeeuw

Horizon TV, de lokale televisie in Waalre zendt op maandagavond 1 maart een interview uit met
D66 lijsttrekker Kees de Zeeuw. Tijdens dit gesprek zal hij ingaan op actuele politieke thema’s die in
Waalre spelen. Daarbij komen vanzelfsprekend kwesties als het verkeer, onderwijs, zorg en onder-
steuning en de dienstverlening aan de burger aan de orde. De uitzending is te zien op maandag
1 maart om 19.45 uur via het kanaal van de kabelkrant in Waalre.

Lijsttrekkersdebat
Op zondagmiddag 28 februari vindt het lijsttrekkersdebat in Waalre plaats. De lijsttrekkers van de
zes partijen in Waalre zullen met elkaar de degens kruisen. Ook dit debat wordt live via de lokale
televisie uitgezonden. Het debat vindt plaats tussen 15 en 17 uur. De herhaling is maandagavond
1 maart om 20.00 uur.

Maak kennis met onze ideeën en voorstellen op
www.d66waalre.nl

D66: eisen stellen aan kwaliteit wethouders

D66 wil niet meer dat wethouders alleen nog maar op ‘politieke’ gronden worden benoemd.
Tot nu toe is het in Waalre gebruikelijk dat wethouderskandidaten die werden voorgedragen
ook automatisch door de gemeenteraad werden benoemd. Het feit dat iemand lid is van de
juiste partij en de goede vriendjes heeft, is belangrijker dan de vraag of hij of zij wel geschikt
is als wethouder. D66 wilde daar in 2006 al vanaf, maar vond toen geen gehoor bij de andere
partijen. “Voor iedere topfunctie bij de overheid en in het bedrijfsleven worden sollicitanten
uitvoerig gewogen en getest”, zegt D66 lijsttrekker Kees de Zeeuw. “Behalve in de politiek.
Daar worden wethouders gewoon benoemd zonder dat iemand zich druk maakt over hun
kwaliteiten”. D66 vindt dat niet meer van deze tijd. Het wethouderschap is een pittige
bestuursfunctie die veel vraagt. Daar hoort een persoon bij met de juiste kwaliteiten. 
“En als je die niet hebt binnen je partij, nou dan ga je maar niet het college in.”

D66 wil dat potentiële wethouders worden getest of zij de juiste ervaringen en expertise
hebben voor hun portefeuille. Ook wil D66 dat wordt gekeken of de kandidaat wethouders
gezamenlijk een team kunnen vormen. Want naast stuntelende wethouders buitelen colleges te
vaak ook nog over elkaars ego’s. Wat dramatische gevolgen kan hebben voor de gemeente en
dus voor u als burger. Coalitiepartijen zijn dan meer bezig hun wethouder uit de wind te
houden dan de gemeente te besturen. En dat is ongewenst en ook niet nodig. 
Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Daar hoort gewoon een
professioneel bestuur bij. Dat verwacht de burger ook. D66 gaat niet in een college zitten als
de wethouders alleen op politieke gronden worden benoemd. Het gaat immers om uw belang
en niet om het pluche.

Maak kennis met de kandidaten van D66
Kandidaat raadsleden worden bij D66 zorgvuldig
geselecteerd en opgeleid. Maak kennis met uw
toekomstige volksvertegenwoordiger en ontmoet hen
zaterdag 27 februari op de D66 stands op de winkelcentra
Den Hof, De Bus en De Voldijn of tijdens het
lijsttrekkersdebat op 28 februari in ‘t Hazzo. 

Nr 1: Kees de Zeeuw Lijsttrekker voor D66 en sinds 2003 fractie-
voorzitter in de gemeenteraad. Woont sinds 1994 in Waalre en
vader van een zoon en een dochter. Heeft van oorsprong een
medische achtergrond en behaalde later een bedrijfskundig
Master. Is als ondernemer nationaal en internationaal actief op
ondermeer het gebied van onderwijs, jeugdbeleid, WMO,
gezondheidszorg, veiligheidsbeleid, stedenbouw, productie- en
milieuontwikkeling. Heeft veel ervaring met reorganisaties en
saneringen. Is bestuurslid van de stichting Mentorschap regio
Breda en lid van de lokale rekenkamercommissie in Boxmeer.

Nr 2: Joke Beuger Sinds 1981 woon-
achtig in Waalre en moeder van drie
zonen. Oprichter van het Vrouwentref-
punt Waalre. Van 1990-1994 vertegen-
woordiger van alle vrouwenverenigin-
gen van Waalre in de gemeentelijke
commissie sociaal- en cultureel werk. 
Management carrière bij een van de
toonaangevende uitgeverijen in
Nederland en was daar als voorzitter
van de centrale ondernemingsraad
betrokken bij belangrijke reorganisaties
en internationale overnames. 

Nr 3: Jan Willem Gombert woont sinds
1989 in Waalre, vader van 3 kinderen.
Studeerde economie in Rotterdam  en
MBA in de USA. Was bij Philips ondermeer
mede verantwoordelijk voor de succesvolle
internationale introductie van DVD.
Tegenwoordig als ondernemer actief in de
wereld van internationale  marketing,
sales  en organisatie vraagstukken met
name binnen de High Tech industrie. Heeft
veel  ervaring met grootschalige reorgani-
saties. Is maatschappelijk betrokken bij ver-
schillende stichtingen en  verenigingen.

Nr 4: Nienke de Wit Woont sinds 1997
in Waalre en moeder van een tweeling
op de basisschool. De van oorsprong
Cultureel Antropologe heeft een
managementcarrière opgebouwd in de
dienstverlening. Aanvankelijk bij een
Arbo dienst, tegenwoordig bij de recht-
bank. 
Is secretaris van het Hoeve Zadoks
Fonds, een stichting die wereldwijd kin-
deren/jong volwassenen financiële
ondersteuning geeft bij bekostiging van
medische ingrepen en studie. Lid van de
evenementen commissie van de WLTV.

Nr 5: Martijn de Schepper Geboren
en getogen in Waalre en vader van
twee kinderen. Is eerder voor D66 lid
geweest van de Gemeenteraad van
Eindhoven. Advocaat en Procureur en
Partner bij Swart Advocaten. Gespeciali-
seerd in ondernemings- en vennoot-
schapsrecht.
Op dit moment lid van de commissie
voor Bezwaarschriften Eindhoven en in
het verleden onafhankelijk voorzitter
van de cliëntenraad van de sociale
dienst in Waalre.

Nr 6: Marion Hinderdael Opgegroeid
in Eindhoven en moeder van drie 
kinderen.. Studeerde Europese Studies,
Politicologie en haalde later haar MBA.
Heeft 12 jaar in Brussel gewerkt. 
Woont met haar gezin sinds 3 jaar met
veel plezier in Waalre. Is zelfstandig
adviseur op gebied van (internationale)
arbeidsmigratie en heeft enkele
bestuursfuncties in het onderwijs. Voor
D66 volgt zij voornamelijk de onderwijs-
en internationale vraagstukken

Nr 7  Farimos Maalim; zelfstandig ondernemer, 
trainer communicatie en tolk/vertaler
Nr.8 Gerrit Boekestein; voormalig docent scheikunde, 
momenteel ICT ondernemer
Nr.9 Ton Friesen;  ex lid Provinciale Staten, ex lid van het
Openbaar Lichaam Agglomeratie Eindhoven, lid arbitragecommis-
sie. Voormalig directeur/bestuurder ziekenhuis.  
Nr 10  Frans Smits; ondernemer en eigenaar van een 
leeradviesbureau
Nr 11 Hans Teuwen; voormalig conrector van een middelbare
school en ex D66 wethouder



 

 

 

MOTIE 
 

Geen extra taken zonder budget, geen beperking gemeentelijk armoedebeleid. 

 

De raad van de Gemeente Waalre in vergadering bijeen op 26 april 2011 constateert dat 

 

- de regering voornemens is verschillende taken, waaronder de Wajong, Jeugdzorg en 

AWBZ, over te hevelen naar gemeenten; 

- de regering de bij deze te decentraliseren taken budgetten kort; 

- de regering tegelijkertijd van plan is fors te korten op het budget om werkzoekenden 

aan de slag te helpen (het re-integratiedeel van het Participatiebudget), namelijk van 

46 miljoen naar 13 miljoen en er fors wordt gekort op het budget voor sociale 

werkvoorziening 

- de regering voornemens is regels te stellen omtrent het armoedebeleid van 

gemeenten; 

- de regering taken decentraliseert met een magere financiële vergoeding, de 

beleidsvrijheid van de gemeente verder beperkt en er vrijwel niets worden gedaan 

aan de bestuurlijke drukte; 

- de gemeente als lid van de VNG nog moet instemmen met het bestuursakkoord. 

 

Spreekt uit dat: 

- een overheveling van taken richting gemeenten zonder bijbehorend (voldoende) 

budget onaanvaardbaar is; 

- een overheveling van taken richting gemeenten zonder bijbehorende beleidsvrijheid 

onaanvaardbaar is. 

- de in het bestuursakkoord opgenomen decentralisatie en kortingen gemeenten de 

ruimte ontneemt om een beleid te ontwikkelen  

 

verzoekt het college: 

- dit standpunt actief uit te dragen; 

- niet akkoord te gaan met overheveling van taken richting gemeenten zonder 

bijbehorend budget en zonder bijbehorende beleidsvrijheid; 

- in de VNG uit te dragen niet akkoord te gaan met het bestuursakkoord voordat in dat 

akkoord aan bovenstaande punten recht wordt gedaan. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van 

PvdA     D66    GroenLinks 

 

Tony Liebregts   Kees de Zeeuw  Rene Paré 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

Motie 

  

 

De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 20 december 2011, 

 

Overwegende dat: 

 

 Provinciale Staten middels een motie het College van Gedeputeerden verzocht 

hebben om na overleg met gemeenten en bedrijven een proef uit te voeren met het weren 

van doorgaand vrachtverkeer op de N69 tussen de aansluitingen met de A2 in Aalst en de 

N396 bij Valkenswaard 

 dat deze motie steunt op het gegeven dat een definitieve oplossing voor de 

overlast en onveiligheid in de kommen van Aalst en Valkenswaard nog wel enige jaren op 

zich zal laten wachten 

 dat in de raad van Waalre in het verleden al vaker is gesproken over (een 

onderzoek naar en) het mogelijk instellen van een dergelijk vrachtwagenverbod 

 dat blijkens de eerste reacties in de pers de bestuurders van de hierbij 

betrokken gemeenten zeer afwachtend, zo niet afwijzend gereageerd hebben 

 dat elke maatregel die de overlast kan verhinderen op zijn minst onderzocht 

dient te worden, 

 

Verzoekt het college: 

 

 Het Provinciaal bestuur mede te delen dat de gemeente Waalre actief mee 

wenst te werken aan het vooronderzoek naar een mogelijk in te stellen vrachtwagenverbod  

 De bij dit vooronderzoek betrokken gemeenten op de hoogte te brengen van 

deze actieve attitude en deze gemeenten aan te sporen eenzelfde positieve attitude aan te 

nemen 

 Het provinciaal bestuur verzoeken zo spoedig mogelijk dit vooroverleg op te 

starten. 

 de raad tijdig te informeren over de voortgang 

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
De fractie van D66   

C.W. de Zeeuw        

J. Beuger    



         

MOTIE 

 

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 18 oktober 2011; 

 
Gelezen het voorstel van het college tot het vaststellen van de nota van uitgangspunten bestemmingsplan Aalst en 

bestemmingsplan Waalre- dorp en het daarop betrekking hebbende ontwerp raadsbesluit:  

 

 

Overwegende dat:  

 Het uitgangspunt genoemd onder het hoofdstuk Woonpercelen dat de rol van de 

overheid beperkter wordt en de burger meer vrijheid krijgt op basis van vertrouwen 

lovenswaardig is; 

 Dit uitgangspunt doorvertaald wordt in de bestemmingsplanregels; 

 Daarmee nog geen sturing op dit thema gegeven wordt aan de Welstandscommissie 

in casu het Kwaliteitsteam; 

 De nieuwe welstandsnota medio 2012 aan de raad zal worden voorgelegd; 

 

Is van mening dat: 

 Uit de praktijk blijkt dat van de ruimere vrijheid voor de burger nauwelijks sprake is; 

 Het uitgangspunt voornoemd ook in de welstandscommissie in casu het 

Kwaliteitsteam ook daar van belang is; 

 Middels duidelijke kaders hieraan sturing moet worden gegeven; 

 

 

Verzoekt het college  

 In de nieuwe Welstandsnota dusdanige kaders op te nemen dat gericht sturing wordt 

gegeven aan de Welstandscommissie c.q. Kwaliteitsteam opdat de beoogde vrijheid 

voor de burgers bij bouw en verbouw, en daarmee ook een beperkter invulling van 

welstand, ook daadwerkelijk wordt ingevuld. 

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fractie van de PvdA   Namens de fractie van D66 

 

Tony Liebregts     Joke Beuger 



Anders

Ja

D66

Duidelijk

D66
Kees de Zeeuw

Voorstellen D66 zorgen voor meer financiële rust
en zekerheid
Het is bekend. Waalre krijgt de komende jaren te
maken met een forse financiële taakstelling; een mooi
woord voor ombuigingen. Het zal nog een hele klus
worden om de noodzakelijke 1,6 miljoen euro te vin-
den op de begroting, zonder het voorzieningenniveau
onaanvaardbare schade te doen. Het is dan ook maar
goed dat de financiële voorstellen van D66 tijdens
deze raadsperiode zijn ingevoerd. Anders had Waalre
nóg meer moeten bezuinigen. 
Waalre heeft nog een goede financiële reserve; het
spaarpotje van de gemeente. Dat kan straks helpen
om eenmalige en korte termijn uitgaven te dekken
om te voorkomen dat er onverantwoord moet worden
bezuinigd. Maar dan moet je die reserves wel kúnnen
gebruiken. Tot een aantal jaren geleden kon dat
eigenlijk niet omdat de gemeente de ontvangen rente
gebruikte om de exploitatie dekkend te krijgen. Dat
lijkt handig, maar het gevolg was wel dat daarmee de

reserves ‘op slot’ werden gezet. Het kon nauwelijks
worden gebruiken omdat het verlies van de rente
direct voor een begrotingstekort zorgde. Geen spaar-
geld betekent immers geen rente.
Om deze reden heeft D66 destijds voorgesteld om de
rente niet meer te gebruiken voor de exploitatie maar
alleen voor eenmalige uitgaven en kortlopende projec-
ten. Om daarmee ieder jaar de handen vrij te hebben.
Dat heeft toen overigens nogal wat moeite en twee
jaren debat gekost om dit erdoor te krijgen. Maar het
is toch gelukt en nu profiteert Waalre ervan. “Het dak
is immers gerepareerd toen de zon scheen”. De rente
op het grootste deel van de reserves zijn nu vrij
besteedbaar. En dan gaat het toch om jaarlijks ruim
6 ton. En dat geeft rust, veel rust en kan paniekerige
bezuinigingen straks voorkomen. Het geeft tijd en
ruimte om te bouwen aan een modern en - ook finan-
cieel - een duurzaam Waalre.Transparant zijn over

duurzaamheid 
Gemeenten hebben in 2007, in het zogeheten klimaatak-
koord, heldere afspraken met minister Kramer gemaakt
wat betreft het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoe-
ring. Het gaat om wat de gemeente zelf kan doen.
Duurzaamheid is overigens meer dan het verlagen van
de CO2 uitstoot en het gebruik van milieuvriendelijke
materialen. Bij een duurzame bedrijfsvoering gaat het
om een goede balans tussen ecologische, economische
en sociale belangen, de 3 P’s: People, Planet en Profit.
De overheid heeft ook een voorbeeldfunctie. Door te
laten zien wat zij doet en welke vorderingen worden
gehaald, krijgt het begrip duurzaamheid meer lading.
Hiervoor is een mooi instrument ontwikkeld: de duur-
zaamheidsmeter. Gemeenten in Nederland laten hier
zien welke vorderingen zij maken en kunnen ook onder-
ling worden vergeleken. U kunt deze op internet vinden
op: www.duurzaamheidsmeter.nl. Maar.... De gemeente
Waalre is hier niet te vinden. D66 heeft jaren geleden al
aangedrongen én voorstellen gedaan om aan de duur-
zaamheidsmeter deel te nemen. Tot op heden zonder
succes, ook het afgelopen najaar is deelname weer
geweigerd. D66 vindt het onbegrijpelijk dat het college
niet bereid is open te zijn over haar resultaten op dit
gebied. Maar wij blijven volhouden. U mag namelijk
gewoon weten wat de gemeente doet.

‘D66 klasje’ draait op volle toeren

Snel een betere dienstverlening
De gemeente is er voor de burger en niet andersom. Laat dat heel dui-
delijk zijn. Anders gezegd: de burger is de klant van de overheid. En
zelfs een klant die voor de meeste diensten geen andere winkel kan
kiezen. Want u kunt alleen maar terecht in de gemeente waar u
woont. Dat is allemaal niet zo erg als de dienstverlening dan maar op
orde is. En helaas, we vragen ons wel eens af wat het huidige college
de afgelopen vier jaar heeft zitten doen. Nu is er weer een rapport
van het ministerie van Binnenlandse zaken uitgekomen. Die heeft alle
gemeenten eens onder de loep genomen en beoordeelt op de dienst-
verlening. Het is spijtig te constateren, maar Waalre haalt een dikke
onvoldoende. Slechts 25% van de dienstverlening is op orde. Ondanks
het extra geld dat is ontvangen om hierin te investeren. Terecht dreigt
de staatssecretaris dat geld nu terug te halen. Het wordt tijd dat er
eens wordt doorgepakt. 
En nu een keer niet schelden op ‘luie’ ambtenaren. Dat is wel erg
goedkoop. Het heeft namelijk ontbroken aan bestuurlijke aansturing.
Het college was gewoon niet op de juiste plek toen het nodig was.

Burgemeesters voeren vreemde

discussie
Waalre heeft een unieke positie in de regio Zuid Oost Brabant.
Enerzijds maken wij onderdeel uit van het stedelijk gebied Eindhoven
en ligt Waalre in het Brainport gebied. Aan de andere kant loopt
Waalre over in het buitengebied van De Kempen en wordt in A2-
verband samengewerkt met Heeze-Leende, Valkenswaard en
Cranendock. Waarmee Waalre een verbindende rol kan spelen in de
regio. Maar er wordt nu wel een heel vreemde discussie gevoerd. U
heeft het vast in de krant gelezen. De burgemeester van Eindoven en
7 omliggende gemeenten hebben tijdens een ‘informeel’ overleg
gesproken over een andere vorm van samenwerking. Wat en hoe is
allemaal wat onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat diezelfde burge-
meesters allemaal weer wat anders zeggen. En niemand die er nog
een touw aan vast kan knopen. En dat is toch wel raar. De enige func-
tionaris die niet is gekozen , namelijk de burgemeester, praat met een
glas cognac en een sigaar in de hand - het was immers informeel -
over... ja... waarover eigenlijk? En in plaats van een gezamenlijk voor-
stel naar de gemeenteraden, rollen de burgervaders vervolgens kij-
vend over straat. Het is niet te hopen dat het aan de cognac lag, maar
het biedt in ieder geval weinig vertrouwen. Niet naar de gemeentera-
den en al helemaal niet naar de burger.
D66 is helder. Wij geloven absoluut in een goede samenwerking met
de buren op het terrein van economie, verkeer en milieu. Maar op
basis van toetsbare voorstellen en meetbare resultaten en niet op
basis van een of andere borrelpraat. En in een zelfstandig Waalre dat
transparant is, bereikbaar voor haar inwoners en oog heeft voor de
menselijke maat. Uw bestuur hoort namelijk dichtbij en niet veraf.

Fractieleider kees de zeeuw wordt ondersteund door een enthousiast team dat bestaat uit de 
fractievertegenwoordigers Joke Beuger en Nienke de Wit en fractiemedewerker Jan Willem Gombert

Joke Beuger Nienke de Wit Jan Willem Gombert

“D66 staat voor degelijk
financieel beleid.
Met aandacht voor de jeugd
en duurzame keuzes.”

proef-03

Op dit moment volgen ruim 30 D66-leden die in
zuidoost Brabant op de kieslijsten staan, een
intensieve opleiding. Doel is de toekomstige
raadsleden gedegen voor te bereiden op het poli-
tieke bedrijf. Ook 6 kandidaten uit Waalre maken
deel uit van het klasje. Het raadswerk is een seri-
euze zaak en D66 staat voor kwaliteit en professi-
onaliteit. Het goed voorbereiden van raadsleden
hoort hierbij. 
De komende jaren worden erg belangrijk. Er
staan ingrijpende besluiten voor de deur. En

daarvoor zijn goede en gemotiveerde raadsleden
nodig. Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt
van nieuw ontwikkeld lesmateriaal en ervaren
D66 bestuurders. Zij leren de D66 kandidaten de
fijne kneepjes van het raadswerk. Minstens zo
belangrijk is echter het debatteren, publiceren en
een open en transparante communicatie met de
burgers. Als raadslid ben je volksvertegenwoordi-
ger en die functie is voor D66 elementair. Bij D66
kom je namelijk niet op de lijst omdat je 10 jaar
lang trouw het ledenblaadje hebt rondgebracht. 

Verkeer in ons dorp
De Chinese filosoof Xunzi zei het al meer dan
2000 jaar geleden; het beste resultaat haal je met
kleine stapjes en door je niet alleen op één ding
te richten. Maar zo zei hij er ook bij; doe wel iets
en denk niet dat het toch allemaal niet lukt. 
Zo kijkt D66 ook aan tegen het probleem van het
verkeer en de uitstoot van schadelijke stoffen. Er
moet absoluut een definitieve oplossing komen
waarbij het verkeer dwars door Waalre en Aalst
over wegen buiten de dorpskernen worden
geleid. Maar dat gaat helaas nog wel even duren.
Vier jaar gelden beloofden sommige partijen ‘een

schop in de grond’ in 2010. Nu beloven zij een
nieuwe weg in 2015. Terwijl de provincie al heeft
gezegd dat zelfs een start in 2015 maar de vraag
is. Het schiet dus niet echt op en wees daar dan
gewoon eerlijk over.
In de tussentijd wil D66 dan wel dat die kleine
stapjes worden gezet. Doseerlichten, herinvoe-
ring van het linksaf verbod bij het motel en later
een geheel vrachtwagenverbod op de N69, een
milieuzone voor zwaar vervuilend vrachtverkeer,
verbetering van het openbaar vervoer. En zo zijn
nog wel een aantal maatregelen te verzinnen.

Bezoek ook onze
website:
www.d66waalre.nl



Hoe is het proces rondom motie over de ICT samenwerking nu precies verlopen 

• Op dinsdag 12 oktober heeft de burgemeester van Waalre de raad in een extra vergadering 
geïnformeerd over de problemen binnen de A2 samenwerking tussen Cranendonck, Heeze‐
Leende, Valkenswaard en Waalre. De burgemeester is naast voorzitter van het College van B&W 
in Waalre tevens voorzitter van de stuurgroep van de vier samenwerkende A2 gemeenten. In 
deze vergadering is verteld over de ontstane problemen met de ICT, waarbij de vier colleges het 
onderling niet eens konden worden. Hij vroeg in deze vergadering letterlijk alle partijen om hulp 
bij het weer vlot trekken van de impasse. D66 heeft staande de vergadering expliciet 
toestemming gekregen dit met de andere D66 fracties in de regio te bespreken. 
 

• Op 20 oktober hebben de betrokken fracties  van D66 en Cranendonck actief! onderling 
gesproken over de problemen. Daarbij is het idee ontstaan om in alle gemeenten een motie in te 
dienen waarbij zou worden aangedrongen om alle vormen van ICT samenwerking serieus te 
bekijken, waaronder ook een eventuele uitbesteding. 
 

• Op 21 oktober is burgemeester de Wijkerslooth hierover geïnformeerd waarop hij zeer 
enthousiast reageerde. “Dit kan enorm helpen”, was zijn reactie. Afgesproken is een 
conceptmotie te schrijven en deze voor te leggen. 

 

• Op 22 oktober is een conceptmotie aan de burgemeester voorgelegd. Daarbij is richting de 
burgemeester nadrukkelijk benoemd dit ook intern te bespreken. Enkele dagen later heeft hij de 
motie teruggestuurd met een aantal voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen betroffen 
ondermeer het opnemen van een besparingspercentage van 25 % en het vermelden van de 
naam van Simac. 
 

• Op donderdag 28 oktober heeft D66 de motie in een persbericht aangekondigd. In het 
persbericht stond de naam Simac niet genoemd. Ondanks dat het geen geheim was dat Waalre 
met Simac in gesprek is en ook andere collegeleden van Waalre vrijelijk over Simac spraken, was 
het voor D66 niet relevant om dit in het persbericht te benoemen. Het ging immers over het 
serieus bekijken van alle mogelijkheden en niet om een specifiek bedrijf. 

 

• Op zaterdag 30 oktober heeft het Eindhovens Dagblad geschreven over de voorgenomen moties 
met betrekking tot de ICT. De tekst van het artikel is een verantwoordelijkheid van de krant. 

 

• Op 30 oktober is wederom gecommuniceerd met de burgemeester over de motie. Ook daarin is 
gewezen op het belang van een goede communicatie binnen het college. Letterlijk is 
aangegeven: “De motie is voorbereid en wordt binnen de A2 ingebracht bij de 
begrotingsbehandelingen. Nu is het ook aan jou/het college om de coalitiepartijen duidelijk te 
maken dat als zij de motie om politieke gronden niet steunen (bv omdat ze geen 
moties/amendementen van de oppositie willen steunen) Waalre natuurlijk wel een flater slaat. 
Maar dat zal je waarschijnlijk zelf ook wel hebben bedacht. Een goede ondersteuning vanuit het 
college van deze motie helpt natuurlijk ook.” 

 

• Op dinsdag 2 november is er zowel telefonisch als per mail contact geweest met de 
burgemeester. Afgesproken is dat de motie zakelijk wordt ingebracht juist omdat er geen enkele 
politieke bedoeling was. Anders dan een open discussie binnen de A2 samenwerking tot stand 
brengen om serieus naar alle opties te kijken. 

 

• Tijdens de begrotingsbehandeling van dinsdagavond 2 november is D66 door de coalitiepartijen 
ervan beschuldigd dat zij vertrouwelijke informatie naar buiten bracht. D66 heeft dat tijdens de 
vergadering ontkend en gezegd dat: “als het college het niet had gewild, had deze motie hier niet 
op tafel gelegen”. Opvallend was dat de burgemeester tijdens de vergadering niets heeft gezegd 
over zijn rol en bemoeienis.  

 

• Na afloop van de vergadering bleek dat de burgemeester de andere wethouders in het college in 
het geheel niet heeft geïnformeerd over de gang van zaken, de communicatie over en zijn 



betrokkenheid met de motie. Naar zeggen van wethouder Bonouvrié heeft de burgemeester dat 
ook niet gezegd nadat hem daar uitdrukkelijk naar was gevraagd. 

 

• De fractie van D66 heeft de suggestie over het lekken uit een vertrouwelijke vergadering, hoog 
opgenomen. mede ook omdat het in een publiek debat is gezegd en tevens in een artikel het 
Eindhovens Dagblad was vermeld. Op 4 november heeft de fractie van D66 burgemeester De 
Wijkerslooth verzocht het college en de fractievoorzitters te informeren over het proces rondom 
de motie en zijn betrokkenheid daarbij. Indien de burgemeester dat niet zou doen, zag D66 
genoodzaakt dit zelf – onderbouwd met feiten ‐ te doen. 

 

• Op vrijdag 5 november heeft de burgemeester middels een email aan fractievoorzitters tekst en 
uitleg gegeven en daarbij toegegeven dat hij over zijn rol en bemoeienis het college niet heeft 
geïnformeerd. Hij heeft dat een inschattingsfout genoemd. 

 

• Op maandag 8 november heeft D66 de burgemeester bedankt voor zijn email. Mede omdat de 
naam en integriteit van D66 publiekelijk was beschadigd, heeft D66 de burgemeester verzocht dit 
ook ‘buiten de raad recht te zetten’. In zijn antwoord stelde de burgemeester voor om dit te 
agenderen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 november. “Alsdan ben ik gaarne bereid 
dezelfde toelichting als in de mail te geven,” aldus de burgemeester. 

 

• Op dinsdag 9 november aan het einde van de middag is D66 gebeld door een journalist van het 
Eindhovens Dagblad, die over de email van de burgemeester van 5 november bleek te 
beschikken. Op 10 november is er in het ED een artikel verschenen. 

 

• Op maandag 15 november heeft D66 de burgemeester en de raadsgriffier verzocht de kwestie op 
de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 16 november te zetten. Hierop heeft de griffier 
alle gemeenteraadsleden over dat verzoek geïnformeerd. 

 

• Op dinsdag 16 november is de kwestie over de ICT motie geagendeerd. D66 heeft tijdens dit 
agendapunt erop gewezen dat de coalitie heeft gezegd dat D66 heeft gelekt uit een 
vertrouwelijke vergadering. Een bewering waarvan het voor iedereen inmiddels  duidelijk was 
dat deze niet waar bleek. D66 verzocht de coalitie dan ook deze bewering terug te nemen. 
De burgemeester heeft tijdens de behandeling van dit onderwerp niet het woord gevoerd en In 
tegenstelling tot zijn toezegging zijn verklaring niet uitgesproken.  

 

• De coalitie heeft bij monde van fractievoorzitter de heer Oolbekkink aan D66 verschillende 
verwijten en beschuldigingen gericht. Waaronder onzorgvuldig handelen en het doorsturen van 
de email van de burgemeester aan het Eindhovens Dagblad. Voor alle beschuldigingen is geen 
enkele onderbouwing aangeleverd. De beschuldigingen zijn door D66 ontkend.  

 

• Op 17 november publiceerde het weekblad de Schakel de volledige verklaring van de coalitie. 
Gelet op de sluitingstermijn van de Schakel, moet deze verklaring al op vrijdag 12 november zijn 
ingeleverd. Dus nog voor het verzoek om agendering op de raadsvergadering. 

 

• Op 17 november aan het einde van de middag heeft burgemeester De Wijkerslooth verklaard dat 
hij dusdanige informatie heeft ontvangen, waardoor hij overtuigd is dat D66 zijn email van 5 
november niet naar het ED heeft gestuurd.   

 

 
D66 hecht aan openheid en duidelijkheid. Bovenstaand is bijna van dag tot dag beschreven op welke 
wijze het gehele proces is verlopen over de aanleiding en uitvoering van de motie rondom de ICT 
samenwerking. Het doel van D66 was en is om binnen de A2 samenwerking op een open wijze te 
spreken over alle mogelijkheden om aan de ICT uitvoering te geven. 
Het resultaat van de inspanningen is dat het college in Cranendonck de motie heeft overgenomen en 
in Heeze‐Leende  het colleges heeft toegezegd serieus te zullen kijken naar alle mogelijkheden, 
waaronder de uitbesteding van de ICT. In Valkenswaard had het college al eerder toegezegd hier 
serieus naar te zullen kijken. 
 



 

 

Motie. 

 

Onderhoud en renovatie de Wilderen 
 

De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 8 februari 2011, 
 

 

Overwegende dat, 

 

 De situatie rondom de huisvesting van de Wilderen zonder ingrijpend onderhoud niet 

houdbaar meer is 

 Er door het college toezeggingen zijn gedaan dat in de raadsvergadering van 8 

februari 2011 een plan van aanpak zou liggen 

 Dit plan van aanpak er nog niet is en er ook nog geen meeting door de GGD heeft 

plaatsgevonden 
 

Is van mening dat, 

 Verdere vertraging van het onderhoud onaanvaardbaar is 

 Het zwarte pieten tussen partijen afgelopen moet zijn 
 

Verzoekt het college op: 

 In een constructief overleg met het Skozok afspraken te maken voor een adequate 

aanpak van de problemen 

 Uiterlijk in de raadsvergadering van april een uitgewerkt plan van aanpak voor te 

leggen, inclusief tijdschema 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 
De fracties van D66 en PvdA  

 

C.W. de Zeeuw A.Liebregts       

J. Beuger               E. De Gruyter 
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Amendement.  
 

De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 5 juli 2011; 
 

Gelezen de kadernota ten behoeve van het ontwerp programmabegroting 2012 en 
het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2011 met 
daarin beslispunt 7 (subsidiebeleid): 
 

Overwegende dat: 

 Subsidies zijn bedoeld om maatschappelijk resultaat te behalen 

 Dat deze maatschappelijke resultaten ook moeten worden benoemd 

 Subsidieverlening op basis van criteria plaatsvindt waarin opgenomen het 
benoemen van deze resultaten 

 Een van deze resultaten de mogelijkheid is voor alle burgers in Waalre om mee te 
kunnen doen met de activiteiten ihk van participatiebevordering 

 De beschikbare subsidiegelden vanuit (besparingen binnen) het Wmo budget 
gericht kan worden aangevuld, indien dat bijdraagt aan het participatiedoel. 

 

Stelt voor beslispunt 7 te wijzigen in: 
 

 Het interactief opstellen van het subsidiebeleid op basis van te bereiken 
maatschappelijke resultaten, waaronder participatiebevordering met als uitgangspunt 
de beschikbare gelden voor subsidiering van vrijwilligersverenigingen 
overeenkomstig de begroting 2011-2014 

 De mogelijkheden in kaart te brengen welke bijdragen mogelijk zijn vanuit 
(besparingen binnen) het Wmo budget. 
 

Waalre, 5 juli 2011 
 

De fractie van D66 
 

Kees de Zeeuw 
Joke Beuger 



 

 

     

 

 
 

 

Amendement woonlasten  
 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 2 november 2010, 
 
Overwegende dat: 

 Eenpersoonshuishoudens aan gemeentelijke woonlasten per bewoner gemiddeld 
ruim 2,5 keer zoveel betalen dan meerpersoonshuishoudens 

 Dat de gemeentelijke woonlasten voor eenpersoonshuishoudens in Waalre de 
afgelopen jaren harder zijn gestegen dan voor meerpersoonshuishoudens; in 2010 
zelfs twee keer zo veel namelijk 3,4 % tegen over 1,7 % voor 
meerpersoonshuishoudens  
 

Is van mening dat: 

 Er geen redelijk argument is waarom de lasten van eenpersoonshuishoudens harder 
moeten stijgen dan van meerpersoonshuishoudens 

 De ongelijke stijging van de gemeentelijke woonlasten van 2010 moet worden 
gecorrigeerd  

 
Wijzigt de begroting zodanig dat: 

 De gemiddelde gemeentelijke woonlasten voor een en meerpersoonshuishoudens in 
2011 een gelijke percentuele stijging hebben tov 2009 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
De fractie van D66   
 

Kees de Zeeuw  Joke Beuger 
 



  Persbericht 
 

D66 fractie Waalre reageert met verbijstering op uitspraken van coalitie 

De fractie van D66 Waalre heeft met verbijstering kennis genomen van de uitspraken gedaan door de 
Heer Oolbekkink, namens de gehele coalitie in de Raadsvergadering van 16 november jl. Welke 
vervolgens letterlijk werden herhaald in de Schakel van de volgende dag. De uitspraken betroffen de 
gebeurtenissen rond het indienen door D66 van de motie rond mogelijk uitbesteden van 
ICT/cloudcomputing in de A2 gemeenten.  

Het moge duidelijk zijn dat wij ons in deze uitspraken in het geheel niet herkennen. De D66 fractie 
Waalre heeft niet de behoefte hier op alle aantijgingen in te gaan, en geeft voor de geïnteresseerde 
lezer een overzicht van belangrijkste feiten en gebeurtenissen in bijlage en op haar website. Echter, 
gezien het feit dat het publieke imago van onze partij hierdoor geschaad is, voelen wij toch de 
behoefte op een aantal uitspraken kort in te gaan.  

‐ In de eerste plaats: de D66 fractie heeft gedurende het hele proces van voorbereiden, inbrengen en 
communicatie rondom de motie zeer zorgvuldig en integer gehandeld. Het op de agenda zetten van 
het onderwerp ICT uitbesteding/cloud computing in het licht van de begrotingsvergaderingen in 
verschillende Kempen gemeenten was daarbij leidend. De mogelijk te behalen kostenbesparingen en 
uiteindelijk het belang van de burger stonden hierbij voorop. 

‐ Dat dit door de coalitie in Waalre niet op dezelfde wijze werd aangevoeld, had te maken met een 
onzorgvuldige communicatie tussen de burgemeester en het College. D66 heeft steeds overleg 
gevoerd met de burgemeester als voorzitter van het College van B&W, die tegelijkertijd voorzitter is 
van de stuurgroep A2 gemeenten. Het is niet meer dan logisch dat iemand in deze (dubbel)rol 
afstemming met de desbetreffende wethouder en de rest van het College van B&W heeft. Of, met 
andere woorden, als het College tegen deze motie was geweest, was deze niet door ons ingediend.  

‐ Over de aantijging van het ‘lekken’ naar de pers van informatie uit een eerder vertrouwelijk overleg 
en van het naar de krant sturen van een mail van de burgemeester kunnen we kort zijn: het is voor 
alle betrokkenen inmiddels volslagen duidelijk dat deze beschuldigingen niet waar en dus onterecht 
zijn. Blijkbaar heeft men niet de moeite genomen een en ander na trekken alvorens publiekelijk met 
de vinger te wijzen. Wij nemen dit gebrek aan zorgvuldigheid van de coalitie ten aanzien van onze 
fractie zeer serieus.  

En al deze commotie rondom een onderwerp waar we het nota bene in Waalre allemaal al over eens 
zijn.    Coalitie en college neem uw woorden terug, herstel deze vertrouwensbreuk en laten we aan 
het werk gaan!  

 

Namens D66 Waalre 

 Kees de Zeeuw, Joke Beuger, Jan‐willem Gombert, Marion Hinderdael 



D66 wethouder ‘Jeugd, Onderwijs, Lokale zorg en Maatschappelijke deelname’ 

 

Hanneke Balk-Lampe. 

 

Getrouwd met Frank Balk en woonachtig in Soerendonk. Heeft 3 kinderen, 2 zonen en een dochter. 

Hanneke is sinds 1996 politiek actief en was vanaf 2000 lid van de gemeenteraad in Cranendonck. 

Van 2003 t/m 2006 was Hanneke Balk wethouder onderwijs, sport, welzijn en zorg van de gemeente 

Cranendonck.  

 

Naast haar politieke functies in de gemeente Cranendonck en binnen D66, vervult Hanneke Balk al 

vele jaren verschillende bestuursfuncties. Zoals: 

 Bestuurslid van de VNG (vereniging Nederlandse Gemeenten) 

 Secretaris van de VBG (vereniging van Brabantse Gemeenten ) 

 Namens de VBG lid van het provinciale project Krachtig Bestuur in Brabant 

 Voorzitter van de stuurgroep Wet Revitalisering Generiek Toezicht 

 Vicevoorzitter van de landelijke raadsleden vereniging Raadslid.nu 

 In het (recente) verleden was zij tevens lid van de VNG commissie Werk en Inkomen, 

 

In het komende jaar wordt van gemeenten veel gevraagd, aldus Hanneke Balk. Naast de specifieke 

bestuurlijke problemen in Waalre zijn dat ondermeer de 3 decentralisaties, waarbij gemeenten 

verantwoordelijk worden voor werk en inkomen, zorg en welzijn en jeugdzorg. “Het is een grote 

opgave waar alle gemeenten voor staan. Het wordt vooral die opdracht waarmee ik, als wethouder 

van buiten Waalre, ben belast. Daarbij is voor mij en deze coalitie vooral van belang dat de relatie die 

deze drie decentralisaties met elkaar hebben goed wordt meegenomen.” 

Hanneke Balk staat volledig achter de keuze die is gemaakt om de lokale zorg en welzijn te 

hervormen en op een andere wijze uit te voeren. “Het is mijn overtuiging dat door slim lokaal 

passende keuzes te maken, goede zorg, ondersteuning en voorzieningen ondanks de bezuinigingen 

mogelijk zijn en blijven. Ik heb er heel veel zin in en wie mij al beter kent weet dat ik mij er ook 100% 

voor zal inzetten.” 

 

 



Bijlage coalitieakkoord CDA, D66, PvdA en VVD; Verdeling wethouder portefeuilles. 
 
 
 

A. Jeugd, Onderwijs, Lokale Zorg en Maatschappelijke Deelname ; Hanneke Balk. 
   - Langdurige zorg  
   - Decentralisaties/AWBZ/WMO/Jeugdzorg  
   - Informele zorg (vrijwilligers, mantelzorgers)  
   - Gezondheidszorg/Jeugdgezondheidszorg   
   - Maatschappelijk werk 
   - Onderwijs/Jeugd/ Wet Passend Onderwijs  

- Geïndiceerd vervoer/Leerlingenvervoer  
   - Openbaar vervoer  
   - Definiëren CMD/PT 

- Definiëren additioneel benodigde infrastructuur “gedecentraliseerde” taken  (HB/vD) 
    
 
B. Gemeentelijke Infrastructuur en duurzaamheid ; Piet van Dalen (2e loco 
burgemeester). 
   - Duurzaamheidbeleid/agenda 
   - Energie/afval/riolering/water 
   - Wijkcentra voor zorg en welzijn en Cultuurhuis. 
   - Onderwijshuisvesting 
   - Sportfaciliteiten 
   - Cultuur/Bibliotheek/Museum/Cultuureducatie 

- Willibrorduskerkje/ Waalre’s erfgoed 
- Wegen en straten  
- Verkeer (lokaal) 

   - ICT/Breedbandcommunicatie 
   - Digitale agenda/Smart Grid/ Zorg en Welzijn 
   - Regioraad SRE  
   - Subsidies/ Verenigingsleven  
 
 
C. Wonen, Economie en Beheer ; Ton Bonouvrie (1e loco burgemeester) 
   - Financiën/controlling 
   - Structuur/ Ruimtelijke ordening 
   - Woningbouw en Volkshuisvesting 
   - Economie 
   - Recreatie en Toerisme 
   - Juridische control  
   - Bestuurscommissie SRE Stedelijk gebied 
   - Stuurgroep Brainport Avenue 
   - Voormalig gemeentehuis  
   - Huis van de gemeente*) 
   - Plattelandsontwikkeling  
   - Vergunningen en welstand/monumentenzorg  

- Verkeer (regionaal/N69) 
     *) wordt onderwerp Raad, TB trekt project in afstemming met vD 

 
D. Werk, Inkomen, Dienstverlening en Bestuur ; Elly de Jonge.  
   - Regiegemeente 
   - Personeel  
   - Regionale samenwerking/ RUD’s  



   - Dienstverlening/Burger-bedrijvenplein 
   - Inkoop/aanbestedingen  
   - Openbaar Groen  

- Participatiewet/Sociaal beleid  
   - Werk en Inkomen/Ergon (incl armoedebeleid ) 
   - Communicatie  
 
Burgemeester H. de Wijkersloot. 

- Wettelijke taken: 
   .. Openbare orde en veiligheid 
   .. Vertegenwoordiging gemeente in rechte 
   .. Brandweer/rampenbestrijding 
   .. Integrale handhaving (o.a. Bw) 
- Driehoeksoverleg 
- DB SRE 
- Representatie van de gemeente. 

    
 



Waalre is een heerlijke plek om te wonen. Groen en schoon. Op een menselijke maat en met een diverse 

bevolking die respectvol met elkaar omgaat. Relatief weinig criminaliteit en goede scholen in de buurt. Gelegen 

in de Brainport van Nederland met aantrekkelijke werkgevers in de buurt en met actieve sociale en sportieve 

netwerken. Kortom een plaats om van te houden en te koesteren. 
  
Waalre staat ook midden in de huidige maatschappij, met verkeersvraagstukken (N69), milieu uitdagingen 

(luchtkwaliteit en duurzame ontwikkeling), demografische ontwikkelingen (vergrijzing), economische realiteit 

(economische crisis met een toenemende werkloosheid), en bestuurlijke issues (teruglopende inkomsten).  
Om deze en andere vraagstukken aan te pakken in de periode 2010-2014 heeft D66 Waalre een andere aanpak 

dan die van andere partijen, namelijk; 
  
Ja, duurzaam  
Ja, verwelkomend en nieuwsgierig naar anderen 
Ja, internationaal  
Ja, toekomstgericht 
Ja, vertrouwend op eigen kracht van mensen 
Ja, zorgzaam voor anderen 
Ja, transparante besluitvorming en doelmatigheid 
  
U vindt dit gedachtegoed en de concrete maatregelen die D66 in de gemeente Waalre voorstelt terug binnen vier 

grote thema’s Wonen in Waalre – Leven in Waalre – Werken in Waalre – Besturen in Waalre.  
  

 



 

 

     

 

 
 

 

 

Motie Brede School Waalre Dorp 
 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 8 februari 2010, 
 
Overwegende dat: 

 De kwaliteit van de huisvesting van de school De Wilderen in Waalre dorp zorgelijk 
is. 

 Er forse investeringen  noodzakelijk zijn om de tekortkomingen gedeeltelijk op te 
heffen maar de kwaliteit van de huisvesting ook dan nog te wensen overlaat 

 Het gebouw tot de scholen behoort met het hoogste energieverbruik in Zuid Oost 
Brabant 

 De noodlokalen in 2011 de wettelijke termijn van gebruik overschrijden 
 De gemeenteraad al eerder heeft uitgesproken dat er een nieuwe – brede – school 

moet komen in Waalre dorp en er al tevens een locatie keuze is gemaakt  
 Dat adequate huisvesting van scholen een primaire taak is van de gemeente  
 De nieuwe brede school ook belangrijk is voor het (door de rijksoverheid opgelegde) 

passend onderwijs, de kinderopvang, BSO en bibliotheek  

 De partners in de brede school al overeenstemming hebben bereikt over de visie en 
samenwerking 
 

Is van mening dat: 

 Het niet verantwoord is om de leerlingen langer dan noodzakelijk in het huidige 
gebouw te huisvesten  
 

Spreekt uit dat: 

 De ontwikkeling en bouw van de brede school in Waalre per direct moet worden 
opgepakt 

 De feitelijke in gebruikneming niet later mag zijn dan de 1e dag van het nieuwe 
schooljaar najaar in 2015 (t.w. 1 september 2015) of zoveel eerder als 
plantechnisch mogelijk. 

 
Verzoekt het college: 

 Om uiterlijk in mei 2011 met een tijdsplan te komen 
 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De fractie van D66   

C.W. de Zeeuw        

J. Beuger    



 

 

     

 

 

 

 

 

Motie 

  

 

De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 7 februari 2012, 

 

Overwegende dat: 

 

− Er gebleken is, dat er een brede maatschappelijke steun is voor een kinderpardon in de            

Nederlandse samenleving  
 

− Inmiddels ruim 100.000 mensen de petitie voor het kinderpardon ondertekenden. 
 

− Er op dit moment een initiatiefwet wordt voorbereid in de Tweede Kamer door Pvda en        

 ChristenUnie zogeheten Wortelingswet (mbt in Nederland gewortelde minderjarige 

vreemdelingen), waarin zo’n zorgvuldige kindregeling is uitgewerkt; 

 

 Van mening zijnde dat: 

 

− Het wezensvreemd is om asielkinderen die geworteld zijn in Nederland en door falend             

regeringsbeleid  teruggestuurd dreigen te worden naar hun land van herkomst; 
 

− Er nu veel aandacht is, zowel politiek als in de media, voor individuele gevallen; 
 

− Er gestreefd zou moeten worden naar  een structurele oplossing voor de hele groep 

kinderen die het slachtoffer zijn van falend regeringsbeleid 

 

Besluit: 

 

Het College te verzoeken om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een 

zorgvuldige kindregeling zoals die voorbereid wordt in de zgn. Wortelingswet. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
De fractie van D66  Groenlinks 

C.W. de Zeeuw  R. Pare      

J. Beuger    



 

 

     

 

 
 

 

MOTIE openbaar vervoer buslijn 7 Ekenrooi. 
 
  

De raad van de gemeente Waalre, in vegadering bijeen op 5 februari 2013 

 

Overwegende dat: 

 

- De aanpassing van buslijn 7 Ekenrooi een behoorlijke verslechtering is voor inwoners 

van deze, toch al geïsoleerde wijk 

- Vooral ouderen en gehandicapten gedupeerd worden door deze aanpassing door een 

vergroting van de loopafstand van minimaal 10, maar waarschijnlijk meer  minuten 

naar de dichtstbijzijnde halte 

- Werkenden vaker de auto zullen gebruiken met negatieve effecten, zoals meer Co2 

uitstoot en drukker verkeer op de toch al overbelastte toegangswegen richting 

Eindhoven 

- De gemeenteraad niet is geraadpleegd noch geïnformeerd over deze aanpassing 

 

Is van mening dat: 

 

- De buurtbus deze verslechtering totaal niet compenseert, omdat deze veel minder 

frequent rijdt en er overgestapt moet worden op een stadsbus, met daardoor langere 

reistijd en mogelijk hogere kosten 

- Volstrekt onduidelijk is, wat de beweegredenen zijn geweest voor deze aanpassing, 

zeker omdat elders in onze regio geen enkele aanpassing/bezuiniging is  

            geweest 

- Niet voor niets een aantal jaren geleden de politieke partijen alles in het werk hebben 

gesteld voor een goede busverbinding richting Eindhoven in Ekenrooi 

- De gemeenteraad geraadpleegd en geïnformeerd had moeten worden over deze 

aanpassing 

 

Verzoekt het college om:  

 

Maximale inspanning te plegen om ervoor te zorgen dat buslijn 7 weer via de Gorloop gaat 

rijden en daartoe per omgaande met de verantwoordelijken in gesprek te gaan. De 

gemeenteraad op de hoogte te houden van de resultaten. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
D66Waalre 
 
Kees de Zeeuw 
Joke Beuger   
 









Relevante informatie op internet, toelichting en vragen van d66 

 
 
Omdat wij deze discussie graag op feiten willen voeren, verwijzen wij u hier in ieder 
geval al even naar de volgende 2 nuttige links; 
 
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Het_effect_van_ventilatie_op_de_cognitieve_pre
staties_van_leerlingen_op_een_basisschool_tcm24-209484.pdf 
 
http://www.senternovem.nl/frissescholen/index.asp 
 
 
 
 
Onderwijshuisvesting is een verantwoordelijkheid van een gemeente. Binnen het 
gemeentefonds is hier bv voor de gemeente Waalre een bedrag van zo’n 730,000 in 
2011 voor voorzien. Schoolbesturen dragen bij met name aan onderhoud. Leidend in 
de verdeling is het principe van de kruisjeslijst van “verordening voorzieningen 
huisvesting” Het minimale doel moet zijn een veilig schoolgebouw, waarin zonder 
risico voor volkgezondheid, kwalitatief onderwijs gegeven kan worden. Het 
uiteindelijk belang van kinderen en leerkrachten moet voorop staan.  
 
Wat is er aan de hand met de Wilderen? De beslissing tot nieuwbouw in 2011 is 
 door College in de zomer van 2010 om financiële redenen uitgesteld naar 2015. 
Vervolgens heeft Skozok een berekening laten maken om de school in stand te 
houden tot 2015. Geraamde kosten alleen al voor noodzakelijke verbeteringen zijn 
242.000 EUR. Skozok heeft de gemeente verzocht hier een bijdrage te doen. Dit 
verzoek is recentelijk (30 nov) door College afgewezen.  Met als motivatie dat alle 
genoemde kosten voor rekening van schoolbestuur zouden zijn. Intussen komt een 
gemiste subsidie aanvraag voor binnenklimaat in de pers omdat een ouder er terecht 
genoeg van krijgt en naar 2e kamer is gegaan. Het blijkt inderdaad te kloppen dat de 
gemeente, na een verzoek van Skozok, toch geen aanvraag voor subsidie heeft 
gedaan.eind 2009 ter verbetering binnenklimaat. Ter info, dit gemiste bedrag was 
99.774 EUR. Er stond wel tegenover dat de gemeente 40% moest bij financieren. 
Hoewel een gemiste kans, kunnen we dit nog enigszins billijken, omdat er toen nog 
van werd uitgegaan dat vrij snel daarna met nieuwbouw gestart zou worden.  
 
Echter, op moment dat College de nieuwbouw uitstelde naar 2015 had zij ervoor zorg 
moeten dragen dat de school tot dat nieuwe moment naar behoren kon functioneren. 
En in ieder geval zonder risico voor volksgezondheid. Van deze College beslissing 
kan een schoolbestuur niet de rekening gepresenteerd krijgen. Want ook al heeft een 
schoolbestuur zeker bepaalde verplichtingen naar onderhoud, en is zij ook eerst 
aanspreekbaar op binnenmilieu, door de genomen beslissing tot uitstel van de 
nieuwbouw is er een lijst van renovatie maatregelen ontstaan die niet in de begroting 
passen. En renovatie is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. We spreken 
in dit geval dan ook van een billijkheid ten aanzien van een verdeling van de kosten. 
Skozok heeft zich trouwens steeds bereid verklaard een deel van de kosten voor 
haar rekening te zullen nemen. Want het gaat om het resultaat, een kwalitatief school 
gebouw voor kinderen en werknemers..  



 
Wij verzoeken het College/ de wethouder daarom de beslissing van 30 nov jl geen 
financiele middelen te verstrekken voor onderhoudsactiviteiten van de Wilderen tot 
2015 onmiddellijk terug te draaien en opnieuw met Skozok rond te tafel te gaan 
zitten. Waarbij we partijen verzoeken te starten met een oplossing voor het 
binnenklimaat.    
 
Onze vragen zijn daarbij de volgende;  

 
1) 1,5 jaar geleden is al een beslissing genomen om geen extra investeringen in 

de Wilderen te doen, hoe is deze beslissing genomen?    
2) Is die beslissing heroverwogen op het moment dat besloten werd de 

nieuwbouw uit te stellen? Zonee, wat is hiervan de reden? 
3) Volgens informatie heeft de gemeente destijds (voor dec 2009) geen subsidie 

aangevraagd onder  'Regeling aanvullende bekostiging 
energiebesparing/binnenmilieu 2009/2010' Waarom niet?  

4) Is er zodra bekend werd dat de nieuwbouw werd uitgesteld, aantoonbaar 
geprobeerd deze subsidie alsnog te verkrijgen? 

5) Is de gemeente bekend met de inhoud en conclusies van het rapport Laride 
waaronder de cijfers over binnenklimaat?  

6) Zoja, acht de gemeente het uit het oogpunt van volksgezondheid verantwoord 
om de school minimaal tot 2015 in de huidige staat te laten?  

7)   Erkent de gemeente de verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
gemeente en schoolbesturen op grond van de ‘kruisjeslijst (modelverordening 
voorzieningen huisvesting)?  Erkent de gemeente daarbij het verschil tussen 
onderhoud en renovatie? Erkent de gemeente de billijkheid in het feit dat van de 
beslissing tot uitstellen van de nieuwbouw, een schoolbestuur niet de hele 
rekening gepresenteerd kan krijgen?    
7) Is de gemeente daarom bereid opnieuw te kijken naar een verdeling tussen 

schoolbestuur en gemeente van benodigde investeringen tot instandhouding 
de Wilderen tot 2015?   

8) Is het met dit voortschrijdend inzicht niet kostenefficiënter de nieuwbouw 
alsnog naar voren te halen?  

 
 
Het liefst ziet onze fractie en met ons vele ouders, kinderen, leerkrachten etc. dat 
alsnog wordt besloten de nieuwbouw naar voren te halen. Want investeren in een 
gebouw dat toch tegen de vlakte gaat is kapitaalvernietiging. Maar indien dat om 
beargumenteerde redenen niet mogelijk blijkt te zijn, hebben schoolbestuur en 
 gemeente beiden hun verantwoordelijkheden op te nemen. Want de gezondheid van 
en kwaliteit van onderwijs voor 600 kinderen en  een groep leerkrachten nemen wij 
wel serieus. Wij hopen daarom dat ons verzoek aan de wethouder om de genomen 
beslissing niets bij te dragen aan onderhoud tot 2015 terug te draaien en opnieuw 
met Skozok aan tafel te gaan zitten, op steun van de andere fracties kan rekenen! 
 
 
de D66 Fractie Waalre 



 
 

D66 Waalre 
www.d66waalre.nl 

 

 
 
 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Waalre 

 
 

 

Betreft : jeugd cultuurfonds 
Waalre : 23 december 2011 

 

 
Geacht college, 

 

Op 8 februari 2011 heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over aansluiting bij het 

jeugdcultuurfonds. Op 1 maart 2011 is via een eenregelige email ambtelijk gereageerd dat er op dat 
moment overleg was met het jeugdcultuurfonds. Op 5 mei 2011 heeft u de gemeenteraad een brief 

gestuurd met de mededeling dat er een eventuele aansluiting bij het fonds een zaak is van de 

gemeenteraad. U gaf in deze brief aan bezig te zijn met een onderzoek naar mogelijke aansluiting.  
 

En vanaf dat moment blijft het echter stil. En dat terwijl wij aannemen dat een periode van 9 maanden 

toch voldoende moet zijn om het genoemde onderzoek af te ronden. Kortom, onze vraag is formeel nooit 

beantwoord. Om deze reden verzoeken wij ons zo spoedig mogelijk te informeren over de huidige stand 
van zaken. 

 

De vraag is ingediend op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde.  
Op grond van het bepaalde in genoemd artikel vindt schriftelijke beantwoording zo spoedig mogelijk, in 

ieder geval binnen 30 dagen plaats.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Kees de Zeeuw en Joke Beuger 

Fractie D66 Waalre 
 

i.a.a.: J. Claessen, griffier 

 regionale pers 
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Voorzitter, 

De enige plek waar succes voor werken komt is in het woordenboek. Maar je best doen en hard 

werken leidt niet automatisch tot successen. Dat blijkt ook wel uit de huidige stand van zaken in 

Waalre. D66 twijfelt er niet aan dat er vast hard wordt gewerkt en we in het gemeentehuis ‘ons best 

doen’. Maar het is niet genoeg, gelet op de slechte stand van zaken en het financiële gat waar we zo 

langzamerhand in vallen 

Oorzaak: gebrek aan visie, aan strategisch inzicht en vooral aan slimmer werken. De sleutel voor onze 

dramatische financiële situatie ligt niet in het nog meer bezuinigen, nog meer knijpen. En ook niet in 

het proberen uit de wind te houden of bevoordelen van groepen en het doen van ‘leuke dingen voor 

de mensen’ uit politieke en/of electorale motieven. 

Maar vooral ook door gebrek aan daadkracht. In het Rijnmondse waar ik van oorsprong vandaan 

komt zeggen we dan: ‘niet lullen maar poetsen’. 

Voorzitter er is maar één bladzijde uit het hele boekwerk die om het zo maar eens te zeggen 

‘boekdelen’ schrijft. D66 heeft het eens in een grafiekje gezet, kijkt u maar ….. 

Dit is wat er is gebeurd met onze reserves. In vijf jaar tijd gehalveerd van ruim 12 miljoen naar 

minder dan 6 miljoen. We eten de pot leeg omdat er geen keuzes gemaakt worden. We eten de pot 

leeg omdat we liever de andere kant op kijken. 

Zullen we eens in de korte geschiedenis duiken? 

We duiken zonder de zaak goed na te rekenen en na te denken het avontuur van de verbouwing en 

vervreemding van het Klooster in. Zou ons tonnen opleveren. Maar het heeft ons miljoenen gekost. 

Maar nadenken, ho maar. Het probleem is nog niet opgelost. Maar om politieke motieven is de 

raadsenquête wel van tafel verdwenen. Want dat kwam ons niet goed uit. 

Deze gemeenteraad is er goed om in om vlak voor de verkiezingen leuke dingen voor de mensen te 

doen, opknappen van extra sportvelden, nieuwe tennis velden bijvoorbeeld. Zomaar even vele 

tonnen terwijl het ook anders had gekund. Maar een hockeyvereniging die in een vreemde 

eigendomsconstructie is gemanoeuvreerd, wordt genegeerd. Electoraal niet interessant genoeg? 

Maar als het sportpark Waalre dorp wordt verbouwd, kijkt de raad uiteindelijk de andere kant op als 

afspraken niet worden nagekomen (weet u nog het zelf schilderen bijvoorbeeld van de kleedruimtes 

door de voetbalvereniging) en er weer vele tonnen extra nodig zijn.  

Voorzitter, het is nadrukkelijk ook deze raad die deze teloorgang mogelijk heeft gemaakt.  

En nu hebben we nog zo’n 5 ½ miljoen euro over in de reserves en gloren er weer nieuwe plannetjes. 

De regie gemeente, hoppa 1,4 miljoen met een nog onbekend aantal miljoenen voor frictiekosten. 

De N69, gaat zeker geld kosten maar hoeveel weet nog niemand. En de onderzoeken naar andere 

zaken – gemeenschapshuizen, sportparken, bibliotheek, recent weer de brede school waalre dorp – 

vliegen ons weer om de oren. Los van de kosten voor deze onderzoeken is de uitkomst vertraging, 

niets doen en uitstel.  
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Immers, het afgelopen jaar is er niets gebeurd en het komende jaar gaat er ook nog niets gebeuren.  

Ja overleg, dat wel. Met de verenigingen ondermeer. Overleg waarvan een jaar geleden al  was 

afgesproken dat op te starten. Als het opstarten van overleg al een jaar kost, wat moet het uitvoeren 

van echt beleid en acties dan wel niet in beslag nemen.  

 We staan stil en dat is ook te merken. De agenda’s van de raadsvergaderingen van afgelopen 

maanden konden met moeite een beetje worden gevuld en de vergadering van eind november slaan 

we maar over.  

Voorzitter, het stemt de fractie van D66 tot droevenis… 

Terwijl er zoveel kansen liggen. Als we maar durven te hervormen, een andere richting in te slaan. 

Anders denken. Collega’s het is morgen 2012 …. 

Waalre is een prachtig dorp om in te wonen. Het is rustig, goed bereikbaar en vlakbij veel belangrijke 

voorzieningen. Door onze gemeente aantrekkelijk te houden kan de balans in de samenstelling van 

onze bevolking worden gehandhaafd. Gezinnen met jonge kinderen, jonge wetenschappers, 

startende en kleinschalige bedrijven. Daar moet onze focus op worden gericht. Zorg dat we 

aantrekkelijk blijven en voorkom dat we een vergrijzende gemeente worden omdat er niets meer te 

zoeken is in Waalre. Met alle gevolgen van dien, voor onze winkelvoorziening, onze infrastructuur en 

voor onze huishouding. Want een vergrijzend dorp is echt duurder dan een dynamisch dorp. 

Voor D66 gaan functies voor stenen, het belang van onze gemeente voor stokpaardjes en de 

oplossing zit in echte hervormingen. Niet alleen bezuinigen maar ombuigen door slimmer te werken. 

De nieuwe brede scholen die we gaan realiseren – een is er na 11 jaar ! nu eindelijk klaar – bieden 

kansen. Mooie gebouwen die Multi inzetbaar zijn, niet alleen voor goed en modern onderwijs. Maar 

ook voor de wijk, voor verenigingen, voor yoga, voor de therapeut, voor avond lessen, voor 

vergaderingen, voor clubs… ja waar eigenlijk niet voor….. Die ene is nu eindelijk klaar op de andere – 

in waalre dorp – gaan we dus niet meer zo lang wachten. 2015 is the date to be! 

Laten we durven kiezen en blijken dat we onze verenigingen en buurten belangrijk vinden. Door 

activiteiten en functies die belangrijk zijn en worden gevonden, mogelijk te houden en te besparen 

waar dat wel kan.  

Voorzitter we zijn één gemeente. Het moet wat D66 betreft nu maar eens afgelopen zijn met alle 

sentimenten over de kernen discussie met de verspilling die er bij hoort. Wie voortdurend achterom 

kijkt struikelt een keer. En door alsmaar naar het verleden te kijken, is dat nu dus ook aan het 

gebeuren. We zetten ons vast in de kernen discussie omdat niet de gemeentelijke functie maar de 

kernen functies de discussie beheersen. En dus wordt er wel geluld maar niet gepoetst. 

Het mag duidelijk zijn dat dingen mógen veranderen en dat veranderen niet altijd een verslechtering 

is. Het klaverjassen, de vergadering, de ontmoeting kan nog steeds, ook op een andere plek. Voor 

jonge kinderen en mensen die minder mobiel zijn wat dichterbij als dat nodig is. en voor anderen 

misschien wat verder weg als het niet anders kan. Volleyballen, basketbal, noem maar op….. kan ook 

een, twee of vier kilometer verderop. Want dat is de maximale afstand in Waalre. 
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Waalre als uithangbord. Ja waarom niet.  

We liggen naast de high tech campus. Biedt Waalre aan als proeftuin, als experimenteer plaats voor 

moderne technologieën, voor jonge designers en ontwikkelaars. Bijvoorbeeld, om maar een ding te 

noemen, met verlichting. We zetten op blz 22 van onze begroting wel een foto van een lichtmast met 

zonnepaneel maar op schriftelijke vragen van de VVD wordt geantwoord dat we die niet hebben. 

Uitstralen wat je niet bent is marketing technisch een doodzonde. 

We bouwen een nieuwe woonwijk, zijn wezen kijken in Zweden hoe ze daar met allerlei slimme en 

mooie technieken duurzaam, innovatief en schoon een wijk hebben ontwikkeld. En hier doen we er 

bijna niets mee. Want we blijven rommelen in de marge. Geen waterwoningen, geen boulevard, 

geen trekpleister….. 

We zijn een van de meest vergrijzende gemeenten. Het is zo het is. Maar ook daar liggen kansen. De 

gemeenteraad heeft in juni een richtinggevende notitie opgesteld en vastgesteld met kansen en 

aanbevelingen en slimme besparingsmogelijkheden. We zien er niets van terug. Wat er in de 

begroting staat zijn holle woorden en loze kreten. 

De health campus ligt vlakbij, technologische innovatie in de zorg en hulp is een hot item. Soms heel 

klein, eenvoudig en slim, . Zweden heeft er inmiddels een exportproduct van gemaakt. Waalre als 

local health city development, hoe klinkt dat? 

Maar ook dichtbij liggen er kansen. We zitten hier in een veel te groot gemeentehuis, onpraktisch en 

energieslurpend. Stop met procederen over de Hurkervenne en accepteer het verlies. Maarre….deze 

plek is een geweldige plek om die appartementen en zorgwoningen te bouwen voor dezelfde 

doelgroep. We verkopen ons gemeentehuis – houden het raadshuisje in stand als raadszaal en 

bestuurlijk centrum – hup gewoon de cirkelzaag er in ter hoogte van de ingang en verhuizen de hele 

organisatie naar een verdieping op Diepenvoorde. Wat we hier besparen aan energiekosten, kunnen 

we daar besteden aan de huur. En dan maken we ook nog onze stille reserves te gelden. Want 

voorzitter, die zullen wel eens hard nodig kunnen zijn. 

En voorzitter, zo zijn er meer zaken. Een jaar geleden is er afgesproken dat er met alle verenigingen 

wordt gesproken. Deze week zijn de uitnodigingen de deur uit. Pas deze week. Er lagen kansen om 

gebruik te maken van inzichten, van kennis en know how. Ja ook met een moeilijk verhaal kun je 

mensen in beweging krijgen. we kunnen niet meer alles blijven betalen 

Voorzitter met dit plaatje wordt duidelijk dat de koers anders moet, dat we niet op de oude voet 

kunnen doorgaan. Dat we voor fundamentele keuzes staan. Gaan we schaven of gaan we hervormen.   

D66 weet het wel. Wij kijken uit naar een modern en dynamisch Waalre. Nu de raad nog….. 

 

 



 
 

Amendement.  
 

De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 5 juli 2011; 
 

Gelezen de kadernota ten behoeve van het ontwerp programmabegroting 2012 en 
het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2011 met 
daarin beslispunt 8 (gemeenschapshuizen): 
 

Overwegende dat: 

 De gemeenschapshuizen (ondermeer) als functie hebben het bieden van 
mogelijkheden voor ontmoeting en het verenigingsleven 

 Deze functies in het beleid primair het uitgangspunt zijn 

 Deze functies in stand moeten blijven binnen zowel Aalst als Waalre dorp.  

 het beleid is een zo optimaal mogelijk gebruik van maatschappelijk vastgoed 
(zoals brede scholen/multifunctionele accommodaties en andere ruimtes) 

 Bij realisatie van het in vorige punten genoemde beleid, er voor centrale 
activiteiten er waarschijnlijk maar één gemeenschapshuis nodig is. 

  

Stelt voor beslispunt 8 te wijzigen in: 
 

 De ombuigingen en de concentratie van gemeenschapshuizen/sociaal cultureel naar één 
locatie en één bestuur (vanaf 2015) in relatie te brengen met een zo optimaal mogelijk 
benutting van het maatschappelijk vastgoed en het behoud van de functies ontmoeting 
en verenigingsleven, met als uitgangspunt dat in dit proces zoveel mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van de kennis en ervaring van betrokkenen (beheerders en gebruikers). 

 

Waalre, 5 juli 2011 
 

De fractie van D66 
 

Kees de Zeeuw 
Joke Beuger 



 
 

Amendement.  

 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 21 juni 2011; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011 met het daarbij behorende 
ontwerpraadsbesluit voor een krediet voor de reconstructie van de kruising N69 en maatregelen Dynamisch 
Verkeersmanagement: 
 
Overwegende dat: 
 De maatregelen worden genomen in het kader van verbetering van de doorstroming en luchtkwaliteit op en langs 

de N69. 
 Deze maatregelen dan ook moeten worden gezien binnen het gehele complex van (voorbereidende) maatregelen 

rondom de grenscorridor N69 en de Nul-plus variant.  
 
  
Stelt voor in het besluit op te nemen 
 
3. De uitgaven aan te merken als bijdrage van de gemeente Waalre binnen de Nul-plus variant van de oplossing 
grenscorridor N69 en het college opdracht te geven dit als zodanig in te brengen 
 
Waalre, 21 juni 2011 
 
De fractie van D66 
 
 
Kees de Zeeuw 
Joke Beuger 
    
 



 

Fact Sheet onderwijs Waalre 

Maart  2011 

 
Waalre is een gemeente met 16.500 inwoners, waarvan 1580 kinderen tussen 4 en 12 jaar naar 

school gaan op een van de 5 basisscholen in Aalst en Waalre, St Christoffel, OBS Ekenrooi, De Meent, 

De Drijfveer en De Wilderen.  

Hierbij een paar zaken op een rijtje als het gaat om onderwijs, onderwijshuisvesting en de 

verschillende taken en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbesturen.  

 

Wettelijke taken 

De belangrijkste taak op het gebied van onderwijs voor een gemeente is huisvesting van de scholen. 

Daarnaast geven gemeenten geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Gemeenten 

hebben geen zeggenschap over  de inhoud van onderwijs, dat is een verantwoordelijkheid van de 

schoolbesturen.  

 

De wettelijke taken van een gemeente bestaan uit;  

 Handhaving leerplicht 

 Vervoer naar speciaal onderwijs  

 Voortijdig schoolverlaters opvangen tot 23 jaar zonder startkwalificatie (een startkwalificatie is 

minimaal mbo2-niveau of een diploma havo of vwo) 

 Huisvesting van het primair, secundair en speciaal onderwijs. Deze huisvesting moet  

voldoende en goed zijn. (voor Primair Onderwijs (WPO), Afdeling 3, artikelen 92 t/m 112) 

 Voor- en vroegschoolse educatie 

 Instandhoudingsplicht van het openbaar onderwijs (er moet minimaal 1 openbare  

basisschool en 1 openbare middelbare school zijn) 

 

De gemeenteraad vormt het hoogste gezag in een gemeente en is verantwoordelijk voor het beleid 

en de controle op de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. 

De gemeenteraad heeft in dit kader de volgende verantwoordelijkheden; 

- De Raad kan initiatief nemen voor integraal onderwijs- en jeugdbeleid , inclusief de financiele 

kaders daarvan  

- De Raad controleert het College over (de effecten van) de uitvoering van het gevoerde beleid, over 

de rechtmatigheid en doelmatigheid besteding gemeentelijke middelen,  en over de kwaliteit van de 

onderwijsinfrastructuur. Dit doet zij door middel van het stellen van vragen, het beoordelen van de 

rapportages van het college en het desgewenst (laten) doen van nader onderzoek. 

- De Raad stelt de verordening voorziening huisvesting vast, inclusief lokaal maatwerk 

- De Raad kan het College opdracht geven een meerjarenbeleid te ontwikkelen in de vorm van een 

Integraal Huisvestings Plan (IHP) of Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan (MJOHP) 

Zie ook uitleg in VNG document  “Raadgever onderwijs” 

http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Vereniging/Raadgevers/Raadgever%20onderwijs.pdf 



 

Verantwoordelijkheden verdeling tussen gemeenten en schoolbesturen inzake huisvesting 

De gemeente heeft de zorgplicht voor het onderwijs. Voor het primair onderwijs is dit opgenomen in 

de Wet Primair Onderwijs (WPO), Afdeling 3, artikelen 92 t/m 112. Deze zorgplicht geeft de 

gemeente verantwoordelijkheid voor de realisatie van voldoende èn goede onderwijshuisvesting. De 

gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks middelen van de overheid. Het eigendom van de huisvesting 

komt na realisatie in handen van het bevoegd gezag (schoolbestuur) van de onderwijsinstantie. Het 

schoolbestuur krijgt de huisvesting in eigendom, maar mag deze niet verkopen, bezwaren of 

verhuren. Als een schoolbestuur wordt opgeheven of besluit de huisvesting te verlaten, wordt de 

gemeente weer eigenaar.  

 

Deze constructie kent twee vormen van eigendom:  

Het schoolbestuur heeft het juridisch eigendom over de huisvesting. De exploitatiekosten van het 

gebouw komen voor rekening van het schoolbestuur.  

De gemeente heeft het economisch eigendom over de huisvesting. De gemeente mag het gebouw na 

gebruik door de onderwijsinstelling verkopen of verhuren. Dit wordt ook wel het economisch 

claimrecht genoemd.  

 

Naast dit verschil in eigendom is er een verdeling gemaakt van verantwoordelijkheden en 

verplichtingen tussen schoolbestuur en gemeente.  

De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwbouw, renovatie, tijdelijke bouw, 

(tijdelijke) uitbreiding en voor de instandhouding van de buitenkant van de huisvesting.  

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de materiële instandhouding van de huisvesting.   

Onderhoud van technische installaties en schoonmaakonderhoud vallen hieronder.  

 

De exacte verdeling tussen de verantwoordelijkheden van de gemeente en de 

verantwoordelijkheden van het schoolbestuur is opgenomen in de zogenaamde kruisjeslijst. Er wordt 

hier ook wel gesproken over het “binnen-buitenkantmodel”.  

Te downloaden via VNG of via Po raad, huisvesting, onderhoud; wie betaalt wat?  

http://www.poraad.nl/scrivo/asset.php?id=365435 

 

De gemeente heeft de plicht tot gelijke behandeling en moet zorg dragen voor een evenredige 

verdeling van de beschikbare middelen tussen de verschillende schoolbesturen. Zo kan het 

onderwijsaanbod zich divers en gelijkwaardig ontwikkelen. Het schoolbestuur heeft de plicht om 

garant te staan voor degelijk onderwijs.  

 

Financiering en budget  

Het beschikbare budget voor de realisatie en renovatie van de onderwijshuisvesting wordt sinds 

1997 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt aan de 

gemeenten. Dit budget wordt in het gemeentefonds gestort. Kenmerkend aan dit budget is dat het 

niet geoormerkt is: de gemeente heeft beleidsvrijheid in de besteding. Als een gemeente in een 

bepaald jaar weinig aanvragen heeft van schoolbesturen, komt er budget vrij. Zo kunnen andere 

beleidsgebieden aangevuld worden met het budget bestemd voor onderwijshuisvesting. Als er in een 

ander jaar veel aanvragen van schoolbesturen zijn, kan een gemeente budget dat bestemd is voor 

andere beleidsvelden, inzetten voor onderwijshuisvesting.  

 

De berekening wat de eigen gemeente aan onderwijsgelden ontvangt, is eenvoudig te achterhalen. 

Een tool die hiervoor veel gebruikt wordt en die wordt onderschreven door de VNG is te vinden op 

http://www.poraad.nl/index.php?p=505891 

 



In de praktijk zijn er aantal problemen; veel gemeenten gebruiken afgelopen jaren niet de volledige 

beschikbare bedragen voor met name huisvesting. We noemen dit onderuitputting.  Met de 

begrotingsbesprekingen  dit jaar is dit opnieuw bevestigd, in het Periodiek Onderhoudsrapport 

Gemeentefonds 2011 . Hierin staat te lezen dat voor 2010 er 380 miljoen minder geïnvesteerd is dan 

werd ontvangen. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar dit probleem, waaronder een 

van Binnenlandse Zaken .  

 

Een flink aantal links hierover; 

http://www.poraad.nl/index.php?p=19641&nieuws_id=565589.  

http://www.rijksbegroting.nl/2011/voorbereiding/begroting,kst148587_7.html 

 http://www.besturenraad.nl/content/onderwijshuisvesting-blijft-melkkoe-gemeenten en  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/31293/kst-31293-

74?resultIndex=26&sorttype=1&sortorder=4 

http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/15543/18/ 

http://www.delokalerekenkamer.nl/blog/overzicht/10/2010/nieuws-artikel/rekenkameronderzoek-

naar-onderwijshuisvesting/434 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/01/28/onderzoek-naar-budget-huisvesting-scholen.html 

 

In Waalre zijn we de situatie op dit moment aan het onderzoeken.   

 

Meerjaren plan  

De bedoeling is dat schoolbestuur en gemeente op de hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen. De 

gemeente kan op basis van die kennis een Integraal Huisvestingsplan (IHP) of Meer Jaren Onderwijs 

Huisvestings Plan (MJOHP)kan opstellen. Hierin zijn de staat van de onderwijsgebouwen en wat de te 

verwachten huisvestingsontwikkelingen binnen het primair onderwijs opgenomen. Aan de hand van 

dit plan kan de gemeente bepalen wanneer er budget beschikbaar moet zijn voor 

onderwijshuisvesting.  In Waalre is dit op summiere wijze terug te vinden in de “modelverordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs” die afgelopen september technisch is aangepast.  

http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=23343&f=4253173615c76dfa34bb0929f3e39309&

attachment=0&c=24683 

http://www.waalre.nl/document.php?fileid=23347&m=11&f=0b8c9e41e08e4c2e97f2ca0040e3703c

&attachment=0&a=171 

 

Normen 

De schoolbesturen ontvangen voor de materiële instandhouding (mi) een vergoeding van het Rijk 

binnen de zgn lumpsum.  De mi-bekostiging is normatief onderbouwd met programma’s van eisen 

(pve’s).  In deze pve’s kan je zien op welke uitgaven van een gemiddelde school de mibekostiging is 

gebaseerd.   

http://www.avs.nl/dossiers/financien/materieleinstandhouding/Documents/Brochure%
20PvE%20PO%202011.pdf 
 

Daarnaast kan je zien voor welke doelen de bekostiging is bestemd en voor welk  

bedrag verondersteld wordt dat bepaalde taken kunnen worden uitgevoerd. De  

bedragen kunnen gezien worden als een kengetal waaraan een school de eigen uitgaven kan  

spiegelen.  

Voor een precieze berekening per school is het handiger de PO Raad tool te gebruiken, daar kunnen 

de leerlingaantallen ingevoerd worden  en vervolgens krijg je de kengetallen.  

http://www.poraad.nl/index.php?p=565687 

 

Gewijzigde veldcode

Gewijzigde veldcode

Gewijzigde veldcode

Gewijzigde veldcode



Het is belangrijk te onderstrepen dat de schoolbesturen vrij zijn deze middelen aan te wenden waar 

zij dat nodig achten.  Besturen hoeven ook niet binnen de kosten groepen te blijven, de zgn 

ontschotting. . Dit alles past in het principe van lumpsum financiering.  

 

De toekenning van budgetten voor zowel investering als de materiële instandhouding zijn gebaseerd 

op verouderde normen. De normbudgetten zijn in de loop der jaren niet aangepast aan de 

ontwikkelingen. De budgetten voor voorbeeld investeringen in nieuwbouw gaan uit van sober en 

doelmatig en houden geen rekening met de eisen die tegenwoordig aan een schoolgebouw worden 

gesteld. 

http://www.expertisecentrumonderwijs.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=27:qn

ormvergoeding-scholenbouw-oorzaak-van-inferieure-huisvesting-en-hoge-

exploitatielastenq&catid=20:huisvesting&Itemid=4 

 

In Waalre is eea  over huisvestingsbeleid summier terug te vinden in de “modelverordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs” die afgelopen september technisch is aangepast.  

http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=23343&f=4253173615c76dfa34bb0929f3e39309&

attachment=0&c=24683 

http://www.waalre.nl/document.php?fileid=23347&m=11&f=0b8c9e41e08e4c2e97f2ca0040e3703c

&attachment=0&a=171 

 

De leerlingprognoses staan onder 

http://www.waalre.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=993&fontsize=12&stukid=

25595 

 

Bekostigingstelsel onder druk  

Het huidige bekostigingsstelsel staat op dit moment onder druk. De norm is zoals gezegd 

onvoldoende voor de benodigde kwaliteit. Er is sprake van vermeende onderuitputting van 

beschikbare budgetten in Gemeentefonds. Veel schoolgebouwen zijn in slechte staat, is er veel en 

langdurig overleg nodig ,  investeringen door gemeenten worden uitgesteld. Dit geeft weinig 

vertrouwen bij de schoolbesturen. Daarnaast komen de verantwoordelijkheden van investering en 

exploitatie bij verschillende partijen te liggen door de scheiding van de financieringsstromen. 

Duurzame keuzes worden hierdoor ondermijnd. Het systeem sluit niet aan bij de huidige 

ontwikkelingen van brede scholen en kindcentra.  

 

De PO Raad heeft in maart 2010 een plan gepresenteerd dat de financiele relatie gemeenten – 

schoolbesturen op de helling zet,. “Een fris alternatief” Hierin wordt gepleit voor verregaande 

overheveling van gelden naar de schoolbesturen, maw de gebruiker krijgt de regie .  

http://www.poraad.nl/scrivo/asset.php?id=505675 

De VNG heeft hier vervolgens op gereageerd met een eigen plan, gebaseerd op behoud van 

financiele middelen bij de gemeenten.  

http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Sez/JOC/onderwijs/Verbeterd%20fris%20alternatief.pdf 

Deze discussie loopt nog momenteel.  

 

Doordecentralisatie 

Voor huisvesting en dan met name onderhoud wordt meer en meer ‘doorgedecentraliseerd’. Dus de 

gemeente hevelt na onderhandeling met schoolbestuur, een jaarlijks budget over voor bv bepaalde 

onderhoudswerkzaamheden. Doordecentralisatie kent een aantal gradaties, en kan ook betekenen 

dat de verantwoordelijkheid voor hele nieuwbouw inclusief economisch eigendom van gebouw, aan 

bestuur wordt overgedragen. Met de bijbehorende zak geld  



Doordecentralisatie is binnen de huidige wetgeving mogelijk maar vindt verhoudingsgewijs nog maar 

weinig plaats. Om door te decentraliseren is toestemming nodig van zowel de schoolbesturen als de 

gemeente. Door het verschil in belangen komt dit maar mondjesmaat van de grond. Momenteel 

wordt op veel plaatsen in Nederland wel verkend of doordecentralisatie haalbaar is. .  Het VO heeft 

hier al veel ervaring mee, PO wat minder.  Bekende voorbeelden zijn Nijmegen, Breda, Alkmaar, 

Hoorn, Eindhoven is hier ook naar aan het kijken.  

 

Er bestaan overigens verschillende meningen hierover;  gemeenten willen niet het ‘sturingsmiddel’ 

verliezen voor het voeren van integraal beleid (onderwijs, jeugd, maatschappelijk vastgoed, 

wijkgericht werken etc). 

 

Schoolbesturen vinden vaak dat de huidige ‘gedeelde’ huisvestingsverantwoordelijkheid (gemeenten 

plus bestuur) niet strookt met de tendens naar autonomie voor schoolbesturen en de 

lumpsumfinanciering voor scholen. Het is vreemd dat scholen zich voor een relatief klein deel van 

hun totale takenpakket en het daarmee gepaard gaande budget tot de gemeente moeten wenden. 

Doordecentralisatie vergroot verder de slagkracht van schoolbesturen in de totstandkoming van 

kindcentra met andere ondernemende instellingen zoals kinderopvangorganisaties 

 

In Waalre zijn met De Meent en de Drijfveer afspraken gemaakt over doordecentralisatie van 

onderhoud. Met OBS Ekenrooi en Christoffel is er in de nieuwe school hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst  met een private partij.  Afhankelijk van de gekozen constructie zal er 

voor de de Wilderen vanaf het moment van het nieuw gebouw, gekeken worden naar de juiste vorm 

van doordecentralisatie.  

 

Uitbesteding 

Een andere trend is uitbesteding, via nieuwe manieren van aanbesteden waarbij private partners 

tevens de instandhouding overnemen. (PPS, DBFMO). Een vrij Angelsaksische benadering, de markt 

als redder, intussen zijn er hier ook al weer vraagtekens met name of het echt goedkoper is. De 

nieuw internationale school Eindhoven wordt op deze manier aanbesteed.  

 

Hier een paar links naar goede artikelen over doordecentralisatie en uitbesteding. 

De Bank Nederlandse Gemeenten 

http://www.bng.nl/Docs/PDFs/20+09%20-%20presentatie%20Jeroen%20Tebbens.pdf 

Een Eindhovens huisvestingsadviesburo 

http://www.hevo.nl/data/files/alg/id113/Artikel_Onderwijshuisvesting_MiU.pdf 

Experise centrum Onderwijs 

http://www.expertisecentrumonderwijs.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:pri

ncipiele-verschillen-tussen-gemeenten-en-schoolbesturen-over-doordecentralisatie-

&catid=20:huisvesting&Itemid=49 

 

Binnenklimaat/binnenmilieu 

Met de problemen van binnenklimaat wordt bedoeld het te hoge CO2 gehalte en te hoge 

energieverbruik in klassen.  Wat een te hoog CO2 gehalte betekent voor leerprestaties van kinderen 

is na te lezen in:  



http://www.senternovem.nl/mmfiles/Het_effect_van_ventilatie_op_de_cognitieve_prestaties_van_l

eerlingen_op_een_basisschool_tcm24-209484.pdf 

Daarom is er een landelijk programma ‘Frisse Scholen’ gestart, gericht op minder energieverbruik en 

beter binnenmilieu, welke dit probleem breed wil aanpakken. 

http://www.senternovem.nl/frissescholen/index.asp 

 

Hiervoor waren verschillende subsidies te verkrijgen, voor de basisscholen met name de   'Regeling 

aanvullende bekostiging energiebesparing/binnenmilieu 2009/2010' , uitgevoerd door CFI/DUO. 

(www.duo.nl).  

 

Waalre heeft hier geen gebruik van gemaakt. Navraag leert dat de gemeente hier in ieder geval 

125.000 EUR bijdrage had kunnen krijgen, in de vorm van een cofinancieringsregeling (60-40) . Deze 

regeling is nu gesloten.  Zo’n 90% van de gemeenten heeft deze subsidie aangevraagd. Het 

beschikbare geld is verdeeld over de aanvragers dus er is tot 125% van de aanvraagsom toegekend.  

De cofinancieringverplichting is in de gemeenten rondom ons  vaak samen opgenomen door 

gemeenten en schoolbesturen in overleg. 

 

de Lokale Educatieve Agenda 

Andere onderwijszaken waar gemeenten in mee investeren, vallen sinds 2006 onder de  Lokale 

Educatieve Agenda (LEA) . Voor gemeenten gaat verantwoordelijkheid voor het onderwijs namelijk 

verder dan wettelijke taken, gezien de bredere link met jeugdbeleid.  

Denk hierbij aan ontwikkelingen in Passend Onderwijs, Brede school, onderwijsachterstanden beleid, 

allochtonen spreiding,  voorschoolse educatie etc. Deze ambities zijn als het goed is terug te vinden 

in een lokale educatieve agenda, opgesteld samen met de schoolbesturen.  Hierin worden ook de 

verantwoordelijkheden verdeeld.  

http://www.delokaleeducatieveagenda.nl/ maar ook op VNG website en de PO Raad  

 

Zorgleerlingen/Passend Onderwijs 

In 2005 heeft het kabinet de keuze gemaakt om op scholen ‘Passend Onderwijs’ in te gaan voeren.   

De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder 

kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra zorg 

nodig hebben.  

 

 Met Passend Onderwijs krijgt elk bestuur de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend 

onderwijszorgtraject te verzorgen. Dit houdt niet in dat elke school iedere leerling moet plaatsen. 

Maar de besturen in de regio zijn verantwoordelijk voor voldoende aanbod voor alle leerlingen 

binnen het huidig samenwerkingsverband. 

 

Het nieuwe kabinet heeft bezuinigingen aangekondigd op Passend onderwijs; 

Zowel het primair onderwijs http://www.poraad.nl/index.php?p=358143#pasonieuws 

als het VO http://www.vo-raad.nl/themas/passend-onderwijs 

maken zich hierover ernstige zorgen.  

 

http://www.passendonderwijs.nl/ 

http://www.passendonderwijs.nl/20/welkom.html 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/plannen-passend-onderwijs 



 

In Waalre geeft de gemeente extra geld (2200 euro per leerling) aan de scholen voor de begeleiding 

van zorgleerlingen als deze naar de reguliere basisschool gaan. Hiermee speelt de gemeente in op de 

wens van ouders om hun kind naar de reguliere school te laten gaan en de noodzaak voor extra 

begeleiding.  Als deze leerlingen in Waalre naar school gaan spaart dit bovendien kosten uit voor 

leerlingenvervoer.  Door dit nieuw beleid zijn in Waalre meer kinderen naar regulier onderwijs 

gegaan  dan de landelijke trend. Zie ook de site van het  Platform Gehandicaptenbeleid Waalre en 

het project adviesraden leerlingenvervoer  

 

http://www.waalre.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&onderdeel=bri&stukid=9663 

 

Leerlingenvervoer 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplicht en dient er op toe te zien dat 

alle leerplichtige kinderen onderwijs volgen. Indien een kind vanwege een handicap of 

(leer)beperking niet naar de reguliere basisschool kan, kan deze een indicatie krijgen voor het 

speciaal onderwijs. Omdat de scholen voor speciaal onderwijs vaak ver buiten de eigen 

woonomgeving zijn gelegen, moet de gemeente zorgen voor (veilig) vervoer van deze leerlingen naar 

de scholen.  

 

De gemeente Waalre sluit hiervoor een contract met een vervoerder, in de regel een taxibedrijf dat 

de leerlingen met taxibusjes van huis naar de school en weer terug vervoert.  

Het vervoer is aan strenge eisen verbonden wat betreft de veiligheid, de uitrusting van de taxibusjes 

en de maximale tijd dat een kind in een busje mag zitten. Enige jaren geleden is er in Waalre grote 

consternatie geweest over het leerlingen vervoer. Gebleken is dat de busjes niet aan de eisen 

voldeden, soms onverzekerd rondreden en de chauffeurs niet over de juiste papieren beschikte. De 

gemeenteraad heeft toen ingegrepen en het college van B&W gedwongen het contract met de 

vervoerder op te zeggen.  

Om herhaling van deze misstanden te voorkomen is de verordening aangepast. Om de 

betrokkenheid en invloed van ouders te versterken, heeft de gemeenteraad op initiatief van D66 

besloten in Waalre een adviesraad leerlingenvervoer in te stellen.   

 

Naast het vervoer van leerlingen met een indicatie voor speciaal onderwijs is de gemeente ook 

verplicht om het vervoer te regelen voor kinderen die naar scholen gaan op een bijzondere grondslag 

die niet in de eigen gemeente aanwezig is. Meestal gaat het hierbij om kinderen die naar streng 

christelijke scholen gaan.  

 

Om een indicatie te hebben; in Waalre gaan het om ongeveer 150 kinderen die naar het speciaal 

onderwijs worden vervoerd en enkele kinderen die naar scholen op bijzondere grondslag worden 

vervoerd. Aan kosten voor leerlingenvervoer geeft de gemeente Waalre  ca 400.000 euro uit.   

 

Kinderopvang/ Voorschoolse educatie  

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie (leeftijd 2-3) en scholen voor de 

vroegschoolse educatie (leeftijd 4-5). Samen VVE 

 



Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie OKE 

Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie ingevoerd. Vanaf dan 

worden er steeds meer educatieve voorschoolse programma’s opgezet bij peuterspeelzalen en 

kinderopvangcentra. Hiervoor moet de kwaliteit van beide instellingen meer op één lijn komen. Ook 

is een goede samenwerking tussen de instellingen noodzakelijk. Dit is vastgelegd in de wet en 

wetswijzingen. Verder regelt de wet een versterkte verantwoordelijkheid van de gemeente voor 

doelgroepkinderen in het aanbieden van voorschoolse educatie.  

 

Het wetsvoorstel OKE wijzigt drie wetten: 

- In de Wet Kinderopvang wordt een kwaliteitskader voor peuterspeelzalen opgenomen  

evenals het toezicht van de gemeente daarop met de bijbehorende handhaving  

mogelijkheden. Verder worden in deze wet kwaliteitseisen voor voorschoolse educatie  

opgenomen. 

- In de Wet op het onderwijstoezicht wordt geregeld dat de Inspectie van het Onderwijs  

toezicht houdt op de kwaliteit van voorschoolse educatie. 

- In de Wet op het Primair Onderwijs wordt de regierol van gemeenten ten aanzien van het  

onderwijsachterstandenbeleid verstevigd en wordt de verantwoordelijk voor het aanbod en de  

toegankelijkheid van voorschoolse educatie neergelegd. 

 

Kwaliteitseisen voorschoolse educatie 

Voor voorschoolse educatie geldt dat er op een groep van maximaal 16 peuters minimaal 2 

beroepskrachten staan waarvan 1 een opleiding op SPW-3 niveau (of soortgelijke opleiding) heeft. 

Voor veel peuterspeelzalen betekent dit een grote organisatorische verandering waarbij er een 

investering nodig is in de kwaliteit van de leidsters. Om dit te realiseren, krijgen peuterspeelzalen een 

financiële tegemoetkoming van gemeenten. Gemeenten betalen dit uit het gemeentefonds waar het 

kabinet vanaf 2010 € 35 miljoen in stort. De hulpverleningsdienst GGD zal toezicht houden op de 

naleving van de kwaliteitseisen. Voor Waalre is er een bedrag van 32.109 EUR uitgekeerd voor dit 

doel binnen het gemeentefonds  

 

 

Brede School 

Een brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt, 

met de school als middelpunt. Een brede school werkt samen met organisaties voor kinderopvang, 

welzijnsinstellingen, peuterspeelzalen, bibliotheken en instellingen voor sport en cultuur. Brede 

scholen komen vooral voor in het primair onderwijs (po), maar ook steeds vaker in het voortgezet 

onderwijs (vo).   

De gemeente heeft de regierol,  financiert en zorgt voor juiste  voorwaarden. Om deze rol te 

vervullen wordt de gemeente ondersteund door het Rijk 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brede-school/gemeente-en-brede-scholen/extra-

steun-gemeenten 

Voorbeelden zijn subsidie voor het aantrekken van combinatiefunctionarissen, subsidie voor 

ontwikkeling van multifunctionele gebouwen, inhoudelijke ondersteuning…  



http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brede-school?ns_campaign=Thema-

Onderwijs_en_wetenschap&ro_adgrp=Brede_school&ns_mchannel=sea&ns_source=google

&ns_linkname=brede%20school&ns_fee=0.00 

www.bredeschool.nl 

 

 

kwaliteit van onderwijs 

De verantwoordelijkheid over kwaliteit van onderwijs valt onder schoolbesturen, met uitzondering 

van de openbare scholen.  Voor het openbaar onderwijs is de lokale overheid primair 

verantwoordelijk. Maar ook hier is het toezicht vaak op afstand gezet door gemeenten door de 

instelling van een bestuursorgaan openbaar onderwijs.  

Schoolbesturen zijn verplicht verantwoording af te leggen naar de stakeholders, en doen dat in hun 

jaarverslag. Huidige trend hierbij is transparantie.  

Voor het PO is afgelopen januari 2010 op de Algemene ledenvergadering de Code Goed Bestuur 

Primair Onderwijs vastgesteld. Schoolbesturen en intern toezichthouders dienen nu de bestuurlijke 

inrichting en het bestuurlijk functioneren te toetsen aan de principes van de Code. Verder is de Code 

een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie.  

http://www.poraad.nl/scrivo/asset.php?id=533914 

Verder houdt de inspectie controle over alle onderwijs instellingen in je gemeente en maakt die 

openbaar. U kunt  het toezichtsarrangement vinden op http://www.onderwijsinspectie.nl/home    

zoek op scholen en dan plaats. 

 

Contact gegevens onderwijs 

  

Gemeente Waalre, afdeling onderwijs 

www.waalre.nl 

 

Basis school de Wilderen, http://www.dewilderen.nl/ 

Sint Christoffel,  http://ww2.skozok.nl/scholen/aalstwaalre/stchristoffel/Pages/default.aspx 

De Drijfveer , http://www.bsdedrijfveer.nl/ 

Deze drie scholen vallen bestuurlijk onder Skozok,  http://ww2.skozok.nl/contact/default.aspx 

 

OBS Ekenrooi, http://www.obsekenrooi.nl/ 

Schoolbestuur RBOB De Kempen 

http://www.rbobdekempen.nl/site/index.php?page_id=1 

 

De Meent, http://www.basisschool-demeent.nl/ 

Schoolbestuur Stichting Nutsscholen Aalst-Waalre,  

bestuur@bsdemeent.nl 

 

 

DISCLAIMER 



Wij hebben de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen 

gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd 

worden voorkomen. D66 is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra 

wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren. 

 

Verder pretenderen wij geenszins dat deze opsomming volledig is, echter het biedt de benodigde 

achtergrondinformatie voor geinteresseerden in de huidige discussies over onderwijs  in de 

gemeente Waalre. Mocht u zelf aanvullingen, correcties of toevoegingen hebben, of contact willen 

opnemen met ons, vindt u hierbij de contactgegevens 

 

D66   

Marion Hinderdael,  

Marion.hinderdael@d66dekempen.nl 

 

 

  



 
 
 

Motie: Opslag biometrische gegevens in databases 

 
De gemeenteraad van Waalre, in vergadering bijeen op 5 april 2011, 
 

Constaterende dat; 
- bij de aanvraag van een nieuw paspoort/IDkaart naast lengte, pasfoto en 

handtekening ook vingerafdrukken afgegeven moeten worden; 
- deze gegevens worden, naast de Europese verplichting tot opname in de 

reisdocumenten, tevens opgeslagen in een digitale gemeentelijke database; 

- met de huidige stand van de techniek, niet gegarandeerd kan worden dat deze 
database goed beveiligd is; 

- veel inwoners van de gemeente Waalre het afgeven van deze biometrische 

gegevens en opslag daarvan samen met de gezichtsscan die van de pasfoto wordt 
gemaakt, als een onaanvaardbare inbreuk op hun privacy ervaren. 

- de gemeente een zorgplicht heeft voor al haar inwoners; 

- zonder de afgifte van vingerafdrukken geen paspoort of identiteitsbewijs wordt 
verstrekt tenzij mensen hier lichamelijk niet toe in staat zijn; 

- zonder beschikking te kunnen hebben over een geldig paspoort of 
identiteitsbewijs de belangen en rechten van de Waalrese inwoners ernstig in 

gevaar komen. 
 

Overwegende dat; 

- de privacy van inwoners van Waalre gewaarborgd moet worden; 

- zonder geldig identiteitsbewijs de inwoners van Waalre o.a. geen bankrekening 
kunnen openen, zich niet kunnen verzekeren, zich niet kunnen inschrijven bij de 

kamer van koophandel en geen uitkering kunnen aanvragen. 
- de opslag van biometrische gegevens grote vraagtekens oproept ten aanzien van 

de doelstelling, proportionaliteit, de subsidiariteit en de effectiviteit; 

- de opslag van biometrische gegevens voor gebruik door veiligheids- en 
inlichtingendiensten en identiteitsstelling van verdachten door politie- en 

justitiediensten zeer omstreden is; 

- de opslag van biometrische gegevens, (zeer waarschijnlijk ) in strijd is met artikel 
8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens; met het Verdrag van 

de Raad van Europa en met de Europese Verordening waarop de 

paspoortwetgeving gebaseerd is;  
- de Europese Commissie inmiddels een onderzoek is gestart naar de 

rechtmatigheid en uitvoering van de Nederlandse paspoortwet; 
- de Paspoortwet een nationale werking heeft die niet lokaal kan worden aangepast; 

 

Spreekt uit dat: 
- de Gemeenteraad van Waalre tegen de opslag van biometrische gegevens is, met 

name van vingerafdruk en de combinatie daarmee met de gezichtsscan, in het 

kader van de reisdocumentenadministratie in enig digitaal overheidsregister. 
 

Draagt het college op; 
- hiertoe een krachtig signaal af te geven aan de Minister van Binnenlandse Zaken 

en aan de Tweede Kamer;  

- waarbij opgeroepen wordt, de wet zodanig aan te passen dat gestopt wordt met 
de opslag van biometrische gegevens ten behoeve van een 

reisdocumentenadministratie in enig digitaal overheidsregister. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Fractie van D66 

Kees de Zeeuw 

Joke Beuger   



        

 

 

PERSBERICHT 

25 januari 2011 

 

 

Oplossing van de Wilderen nog geen stap dichterbij. 

De fracties van D66 en de PvdA in Waalre hebben naar aanleiding van de 

raadsvergadering van december en de gesprekken met het bestuur van SKOZOK en 

de Wilderen vragen gesteld aan het college. De vragen en antwoorden van het 

college zijn bijgevoegd. 

De beide fracties zijn zeer ontevreden over de beantwoording van de vragen.  

De partijen missen bij het college het gevoel van (mede) verantwoordelijkheid voor 

het slechte binnenklimaat.  

Uit een overzicht van het SKOZOK blijkt dat de school de afgelopen jaren wel 

degelijk onderhoud aan de school heeft gepleegd. Tot op heden weigert de 

gemeente Waalre haar verantwoordelijkheid te nemen en eveneens een bijdrage te 

leveren aan de oplossing het probleem. 

De wethouder geeft in zijn beantwoording verder toe dat zijn opmerking over “het in 

eigen zak steken van middelen bestemd voor onderhoud door het bestuur van 

SKOZOK” ongelukkig is, maar is niet bereid die woorden terug te nemen. 

Beide fracties zijn voornemens in de commissievergadering van 1 februari en de 

raadsvergadering van 8 februari dit onderwerp te agenderen. 

 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Tony Liebregts, fractievoorzitter PvdA Waalre. 
Telefoon: 06-52043765 of Joke Beuger raadslid D66 Waalre 



        
 

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Waalre 

 

 

Betreft : Stand van zaken BS de Wilderen 

Waalre : 9 januari 2010 

 

Geachte College, 

 

De uitspraak van de wethouder in de raadsvergadering van 14 december 2010, dat SKOZOK de door 

het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor onderhoud, door SKOZOK niet voor dat doel zijn 

aangewend maar “in eigen zak zijn gestoken”; het gesprek wat de wethouder heeft gehad met 

SKOZOK en het gesprek wat op uitnodiging van SKOZOK en de Wilderen met leden van de raad heeft 

plaatsgevonden, geeft aanleiding tot de volgende vragen aan het college: 

 

1. Kan de wethouder aangeven waar hij zijn stelling dat SKOZOK de middelen van het Rijk 

bestemd voor onderhoud “in eigen zak heeft gestoken” op baseert? 

2. Is het college bekend met de jaarverslagen van SKOZOK? 

3. Blijkt uit de jaarverslagen dat SKOZOK ten onrechte middelen niet heeft aangewend voor 

onderhoud en deze “in eigen zak heeft gestoken”? 

4. Is de wethouder nog steeds van mening dat SKOZOK, ten onrechte, middelen bestemd voor 

onderhoud in eigen zak heeft gestoken? 

5. Als de bewering onjuist blijkt, is de wethouder dan bereid deze uitspraak te corrigeren? 

6. De wethouder heeft in het gesprek met SKOZOK, toegezegd dat begin 2015 de nieuwe brede 

school Waalre, geopend wordt. Voor onze fracties is nog ruim vier jaar wachten niet 

acceptabel. De noodzaak van snelle realisatie zal duidelijk zijn gelet op de huidige situatie in 

de school.. Kan de wethouder  aangeven wat hij gaat doen om zo snel mogelijk, het liefst 

uiterlijk eind 2013 de nieuwe school te realiseren. 

7. Kan de wethouder de raad informeren over de planning, resulterend in de opening van de 

nieuwe school eind 2013? Zo dat niet mogelijk is, wat zijn daarvoor de argumenten? 

8. Tijdens het gesprek met een aantal raadsleden  heeft SKOZOK aangegeven zeker bereid te 

zijn haar aandeel te leveren voor het noodzakelijke onderhoud in de tussenliggende periode. 

Welke maatregelen zijn afgesproken om het binnenklimaat van de Wilderen op een 

aanvaardbaar  niveau te brengen? Op welke termijn is dat gerealiseerd? Wat is de bijdrage 

van de gemeente in deze en wat wordt de bijdrage van de Wilderen cq SKOZOK? 

 

Deze vragen zijn gesteld in het kader van artikel 39 RvO. 

 

Namens de fractie van de PvdA,  Namens de fractie van D66, 

 

Tony Liebregts      Joke Beuger 

 

CC: lokale pers 



 

 



 

 



 

 

 



Waalre wordt regiegemeente, maar vraag niet hoe 

Waalre is volop bezig met de omvorming tot regiegemeente. Voor wie zich afvraagt wat daarmee wordt 

bedoeld… het gaat om het op afstand zetten van vooral de uitvoerende taken van een gemeente door deze 

over te dragen aan externe partners (zoals bedrijven of buurgemeenten) of aan het maatschappelijk 

middenveld (zoals zorg-, onderwijs- of woonorganisaties, of groepen burgers). Doel is kosten besparen zonder 

dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. 

Er is genoeg reden voor een voortvarende aanpak: de financiële situatie van Waalre is verontrustend, onze 

gemeente teert elk jaar opnieuw flink in op haar reserves, er komen veel nieuwe taken op de gemeenten af op 

het gebied van de Jeugdzorg, Werk en Inkomen en de Sociale Zekerheid en verder gaat de provincie Noord-

Brabant dit jaar de bestuurlijke kwaliteit van de gemeenten doorlichten. Waalre hoopt met een omvorming tot  

regiegemeente zelfstandig te blijven en niet bij ‘de 50 van Van Gijzel’ (het voorstel van Eindhoven om over te 

gaan naar een model van slechts 50 grote gemeenten) ingedeeld te worden.       

Wij zijn groot voorstander van een ‘regiegemeente’, of anders gezegd, van een eigentijdse gemeente die 

duidelijke doelen stelt en zich beperkt tot haar belangrijkste taken. Wij vertrouwen op de kracht van burgers 

die binnen aangegeven kaders meedenken en meedoen in de uitvoering van het beleid. Uiteindelijk zal dit 

leiden tot meer transparantie, meer draagvlak voor beslissingen,  een minimum aan bestuurlijke drukte en 

tevens kostenbesparend werken. 

Maar nu het hoe… 

De aanpak zoals die eerder aan de Raad is gepresenteerd heeft vooral een focus op bezuinigingen op personeel 

en besparingen in de uitvoering van taken. Een aantal zaken ontbreekt of wordt te weinig uitgewerkt; 

De strategische analyse. Waalre kiest, in tegenstelling tot de meeste buurgemeenten,  voor een ‘wisselende 

partner-model’. Er wordt afhankelijk van de opgave naar de beste uitvoeringspartner gezocht. Er lijkt echter 

geen analyse naar de kansen te zijn gedaan. Zijn dergelijke partners aanwezig en willen zij wel met Waalre 

samenwerken?   

Het plan vermeldt niet wat dit voor  de dienstverlening naar de inwoners betekent,  bijvoorbeeld 

vergunningverlening, jeugd- en ouderenbeleid, welzijn …allemaal zaken die voor burgers zo belangrijk zijn. Wat 

kan de burger straks concreet nog verwachten van Waalre en bij wie moet hij terecht als het misgaat? 

De burgers en verenigingen die straks nadrukkelijk een rol moeten spelen zijn tot nu toe niet tot nauwelijks 

betrokken in deze omvorming. Hoe wordt het ‘maatschappelijk middenveld’ voorbereid om straks die nieuwe 

taken op te pakken? 

Dan de bestuurlijke organisatie. Het staat voor ons niet ter discussie dat een Raad in een moderne gemeente 

op hoofdlijnen stuurt en kaderstellend functioneert. Maar dat betekent ook dat een Raad aan het begin van 

het traject volledig en juist geïnformeerd dient te worden. Dat betekent ook dat Collegevoorstellen moeten 

voldoen aan de kwaliteit die nodig is om op deze manier te kunnen besluiten. Dat is naar onze mening nog 

geen realiteit . Noch als het gaat over dit voorstel Regiegemeente noch als het gaat om andere dossiers. Welke 

stappen zet de gemeentelijke organisatie om ook die kwaliteitsslag te maken? 

De risico’s 

Ondanks herhaald aandringen van de Raad, is het College tot nu toe te beperkt ingegaan op de risico’s. En die 

zijn er wel degelijk.  We noemen er een paar: 

- Het financiële risico; voor een project met een dergelijke omvang moeten de baten maar ook de 

kosten zeer nauwkeurig in beeld zijn. Het baart ons zorgen dat het College de verwachte baten al 



heeft ingeboekt maar de noodzakelijke uitgaven en investeringen nog niet. De onzekerheid over de 

baten hebben we al kort genoemd, maar ook de projectkosten en de kosten voor het sociaal plan 

moeten helder zijn. Alleen dan kan bij benadering een reële terugverdientijd worden berekend.  

- Of het ‘wisselende partner- model’ kan gaan werken zal in grote mate afhangen van de bereidheid van 

anderen om met Waalre te willen samenwerken. Zoals eerder aangegeven ontbreekt deze analyse en 

gezien het recente voorbeeld met de bibliotheek vinden wij dit een aanzienlijk risico. 

- Derde grote risico is de markt. Grote  vraagtekens zetten we bij de aanname dat het uitbesteden in de 

praktijk substantieel goedkoper en/of kwalitatief beter gaat zijn. Ervaringen in het bedrijfsleven en 

andere overheden hebben voldoende aangetoond dat de praktijk weerbarstiger is dan oorspronkelijk 

gedacht. 

- Tot slot de vraag; heeft de gemeente Waalre na de reorganisatie voldoende kwalitatieve medewerkers 

in huis om de “lastige” regierol aan te kunnen? Om regie te voeren dienen rollen in de organisatie 

immers duidelijk te veranderen, zowel intern in de samenwerking met de College en Raad als extern in 

de samenwerking met de nieuwe partners. 

Kortom, zoals de regiegemeente tot nu toe is gepresenteerd aan de Raad is een zorgvuldige afweging niet 

mogelijk. Er is geen garantie over de kwaliteit van dienstverlening,  burgerparticipatie is (nog) niet voldoende 

geregeld, de inhoudelijke en financiële risico’s zijn nog onvoldoende in kaart gebracht en de kans dat de 

gemeente hierdoor daadwerkelijk goedkoper gaat werken is te klein. Alleen het uitspreken van de wens om 

regiegemeente te worden is niet voldoende om het behoud van zelfstandigheid van Waalre te bereiken.  

Naar onze mening is succes slechts mogelijk indien: 

- Er meer zekerheid gegeven kan worden over de bezuinigingen door het werken met minder mensen 

en door een goedkopere uitvoering van taken en de financiële risico’s inzichtelijk zijn; 

- In deze fase van voorbereiding  er al actief verbinding wordt gezocht met maatschappelijke partijen en 

toekomstige partners; 

- De eigen organisatie slagvaardig (snel en daadkrachtig) wordt omgevormd. Door te lang te aarzelen 

worden we ingehaald door de financiële situatie of de eisen die de provincie stelt aan de 

bestuurskwaliteit. 

- Er raadsbrede steun komt voor de ingeslagen weg, partijpolitiek mag voor deze beslissing geen rol 

spelen. 

De Raad heeft afgelopen maanden vele vragen en zorgen geuit over dit proces van omvorming naar 

regiegemeente. Met deze bijdrage willen wij hier opnieuw de aandacht op vestigen. Wij hopen de antwoorden 

terug te zien in het plan van aanpak dat de Raad op 3 april gaat bespreken. Het inhoudelijk ingaan op de zorgen 

en risico’s, het formuleren van de antwoorden op de vragen en het voeren van een inhoudelijke discussie met 

de raadsleden is in die zin een generale repetitie voor alles wat er daarna gaat komen. 

Marion Hinderdael, D66 Waalre en Alexander van Holstein, CDA Waalre 



 
  

 Waalre 
 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Waalre 

 
 

Betreft : problemen met beveiligingscertificaat van Diginotar 

Waalre : 5 september 2011 

 
 

Geacht college, 
 

 

Eind vorige weke is bekend geworden dat er problemen zijn met de veiligheid van veel 

overheidswebsites.  Het gaat hierbij om websites die digitale certificaten van Diginotar gebruiken. 

Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels zijn vertrouwen in Diginotar 

opgezegd. Uit de lijst die is vrijgegeven blijkt dat ook de website van de gemeente Waalre 

hieronder valt en niet die beveiliging had die mocht worden verwacht. Waardoor mogelijk 

persoonlijke gegevens van burgers in verkeerde handen zijn gekomen. Dat dit een ernstige zaak 

is mag duidelijk zijn. 

 

Om deze reden heeft de fractie van D66 aan u een aantal vragen 

 

1. Bent u op de hoogte van de problemen die zijn ontstaan met websites die zijn beveiligd door 

Diginotar? 

2. Bent u ervan op de hoogte dat (delen van) de website van de gemeente Waalre een 

beveiligingscertificaat heeft van Diginotar? 

3. Weet u (inmiddels) precies welke risico’s er zijn ontstaan zo niet, wanneer wel? 

4. Welke stappen gaat u nemen om na te gaan of en zo ja welke persoonlijke informatie 

eventueel in verkeerde handen is gekomen.  

5. Welke maatregelen heeft u inmiddels genomen om de bescherming van gegevens te 

waarborgen. 

6. Welke stappen gaat u nemen om de burgers van Waalre goed te informeren. 

7. Welke maatregelen gaat u nemen om zorg te dragen dat de website weer goed is beveiligd.  

 
De vragen zijn gesteld op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde.   

 

Namens de fractie van D66 
 

Kees de Zeeuw 

Joke Beuger 
 

i.a.a.: J. Claessen, griffier 

 Pers   



 

 

 

Onderzoek D66: Winkels open op zondag en winkeliers zelf laten beslissen 

over winkelopening 

 
Een ruime meerderheid van de inwoners van Waalre ziet graag dat op zondag de winkels 

open zijn. Of de winkels ook open gaat op zondag, is iets dat de winkelier zelf moet bepalen. 

Daar moet de gemeente zich niet mee bemoeien. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van 

het grote onderzoek dat D66 in de gemeenten Waalre, Valkenswaard, Veldhoven en Heeze-

Leende heeft gehouden. Het onderzoek is door D66, samen met onderzoek bureau Isiz, 

uitgevoerd in de maanden maart en april. In totaal zijn bijna 1200 mensen ondervraagd. 

 

In Waalre zijn op drie verschillende dagen inwoners gevraagd naar hun mening waarbij 3 

vragen zijn gesteld:  

− zou u het prettig vinden als de winkels op zondag open zijn 

− zou u gebruik maken van een eventuele zondagsopening 

− moet de winkelondernemer zelf bepalen wanneer hij open wil. 

 

Zondagopening lokaal regelen 

D66 regio De kempen heeft het onderzoek gedaan in verband met het wetsvoorstel dat D66 

samen met GroenLinks had ingediend om de openingstijden voor winkeliers verder te 

verruimen. Waarbij niet meer de landelijke overheid bepaalt wanneer winkels open mogen 

maar dat dit lokaal wordt geregeld. Het wetsvoorstel is met ruime meerderheid 

aangenomen in de 2
e
 Kamer en kan ook in de 1

e
 Kamer op brede steun rekenen. Op 28 mei 

stemt de 1
e
 kamer en is het aan de gemeenten in Nederland om hun verordening aan te 

passen. 

 

Gevraagd naar de mening wie dan moet bepalen of de winkels op zondag wel of niet open 

mogen gaan, vindt 83 % van de Waalrese inwoners dat winkeliers dat zelf moeten besluiten. 

“Daar moet de gemeente zich niet mee bemoeien”, gaven veel ondervraagden ook aan. 

In het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en PvdA is al afgesproken dat als de wet 

wordt aangenomen, in Waalre de winkeliers zelf de ruimte krijgen om te bepalen of ze op 

zondag wel of niet open gaan. Hiermee geeft de coalitie dus ook gehoor aan de opvatting 

van een overgrote meerderheid van de inwoners van Waalre. 

 

Veel animo voor zondagopening 

In Waalre gaan veel inwoners gebruik maken van de zondagopening. 72 % van de inwoners 

zegt er zeker gebruik te van gaan maken en 13% zegt dat nooit te zullen doen. 15% van de 

ondervraagden weet het nog niet of zal er maar sporadisch gebruik van maken. Hieronder 

nogal wat ouderen die zeggen overdag tijd genoeg te hebben om boodschappen te doen. 

Opvallende cijfers. Immers dat betekent dat ook de mensen die er geen gebruik van zullen 

maken (en/of er geen voorstander van zijn) wel vinden dat het de winkelier zelf moet zijn die 

over openstelling beslist.  

 

In het wetsvoorstel is geregeld dat gemeenten in Nederland vanaf 1 juli de winkeliers de 

ruimte kunnen geven op zondag open te gaan. In juni komt de zondagopening op de agenda 

van de gemeenteraad in Waalre zodat de verordening nog voor 1 juli kan worden aangepast.  
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Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Waalre 

 
 

 

Betreft : misgelopen pachtgelden 
Waalre : 7 december 2011 

 

 
Geacht college, 

 

In uw nieuwsbrief van 7 december 2011 meldt u de gemeenteraad dat de gemeente Waalre over 2010 én 

2011 50.000 euro aan pachtgelden misloopt. Over de reden bent u vaag in uw nieuwsbrief, waarin u 
slechts meldt dat ‘verlengingen niet op tijd hebben plaatsgevonden’ en dat dit te maken heeft met 

‘personele wisselingen’. 

 
De fractie van D66 vindt het ook opvallend dat tijdens het afstemmingsoverleg in het presidium op 29 

november, dus slechts een week eerder, geen enkele melding is gemaakt hiervan. Terwijl dat wel zou 

mogen worden verwacht. Zeker bij een financiële tegenvaller van deze omvang en de reden die - zoals u 

het omschrijft  - past bij een onvoldoende functioneren van de administratieve organisatie en onvoldoende 
bestuur en aansturing.  

 

Het schokt de fractie van D66 in ernstige mate te weten dat onze organisatie niet in staat is om de pacht 
van enkele pachtgronden op adequate wijze te innen. Iets dat tot de simpele handelingen van de 

organisatie moet worden gerekend. Dit klemt des te meer nu de gemeente in verband met de financiële 

situatie, subsidies aan organisaties en verengingen naar nul wil afbouwen. Hoe kunt u draagvlak en begrip 
ontwikkelen binnen de samenleving van Waalre als de lokale overheid zelf zo slordig functioneert. 

 

Al eerder is ons duidelijk geworden dat het bestuur en management van de organisatie te wensen over 

laat, toen – min of meer tussen neus en lippen – werd gemeld dat door het vertrek van een medewerker 
cruciale en belangrijke informatie over onze automatisering was verdwenen, doordat dit wel ‘in het hoofd 

zat van de (vertrokken) medewerker maar allemaal niet was opgeschreven en genoteerd’. Volgens ons les 

één van goed bestuur en een goede administratieve organisatie.  
 

Naar aanleiding van deze kwestie heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan u: 

 
1. Kunt u beter en meer gedetailleerd aangeven wat nu precies de oorzaak is dat deze pachtgelden niet 

zijn geïnd.  

2. U meldt dit in december 2011 terwijl het gaat om jaarlijkse inkomsten over zowel 2010 en 2011. 

a. Wanneer is ontdekt dat de pacht over deze twee jaren niet kan worden geïnd? 
b. Wanneer is ontdekt dat de gelden niet zijn binnengekomen? 



 
 

D66 Waalre 
www.d66waalre.nl 

3. Pachtgelden zijn een jaarlijkse inkomstenstroom. Kunt u aangeven hoe het komt dat niet al in het 

lopende jaar 2010 is ontdekt dat deze gelden niet binnenkwamen. 
4. Kunt u zo gedetailleerd mogelijk beschrijven op welke wijze u het contractbeheer heeft geregeld 

5. Kunt u aangeven wat dit voorval zegt over de interne controle  

6. Kunt u aangeven wat dit voorval zegt over het management en bestuur van de gemeente 
7. Welke maatregelen gaat u nemen en heeft u al genomen om dit soort situaties te voorkomen 

8. Wat is de reden geweest voor u om de gemeenteraad te informeren op dit willekeurig moment en de 

wijze waarop u dat heeft gedaan? 

9. In de begroting 2012 staat een aparte risico paragraaf. Contractbeheer en het missen van pachtgelden 
staat daar niet in benoemd. Waarom niet? 

10. Welke risico’s loopt de gemeente Waalre op andere dossiers? 

 
De vraag is ingediend op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde.  

Op grond van het bepaalde in genoemd artikel vindt schriftelijke beantwoording zo spoedig mogelijk, in 

ieder geval binnen 30 dagen plaats. Echter gelet op de ernst van de situatie achten wij het volledig 

gerechtvaardigd dit te agenderen voor de gemeenteraad van 20 december 2012. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Kees de Zeeuw en Joke Beuger 

Fractie D66 Waalre 

 
i.a.a.: J. Claessen, griffier 

 regionale pers 



 
 

Aan de besturen van stichtingen en verenigingen in Waalre  

 

Geacht bestuur, 

 

Waalre : 16 augustus 2012 

 

Woensdag 22 aug a.s. is er een ‘funderingsbijeenkomst’ van het participatietraject in het Klooster. 

D66 heeft besloten om niet bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.  
 

Er is veel onduidelijkheid over dit participatietraject dat zonder overleg en afstemming is opgetuigd. 

Bovendien kost het door de inhuur van een extern bureau ook nog eens veel geld. Tijdens de 

vergadering van de gemeenteraad in juni jl stemden 4 van de 6 partijen tegen een participatietraject 

met de inhuur van externe adviseurs. Van een breed gedragen traject is dan ook geen sprake nu deze 

steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad. 
 

D66 is voorstander om als gemeente samen met organisaties en verengingen te zoeken naar 

oplossingen en de noodzakelijke bezuinigingen. De bijeenkomsten voor de zomer met u als 

betrokken partijen leverde al verschillende voorstellen op. Die weg was en is naar de mening van D66 

(en in juni ook de andere drie partijen CDA, PvdA en GroenLinks) dan ook hoopgevend. Een duur en 

lang traject is dan ook niet nodig. En gezien de reacties die wij hebben ontvangen, staan we hierin 

niet alleen. 
 

Wij achten de Waalrese verenigingen zeer goed in staat om in samenspraak en overleg met de 

verantwoordelijke wethouder en ambtenaren, zelf met goede bezuinigingsvoorstellen te komen. En 

zoals gezegd: wij hebben hier ook van verschillende verenigingen signalen over gekregen! 
 

Toch ligt er nu een traject waarbij van alles is ingevuld en bepaald, tot en met een niet door de 

gemeenteraad gewenste raadswerkgroep. Herhaalde verzoeken van D66 (en gesteund door anderen) 

om dit eerst te bespreken in en met de gemeenteraad, zijn genegeerd. Met als risico dat we ergens in 

worden gezogen waar we niet meer uitkomen.  
 

Het gekozen model kost naar onze mening onnodig veel tijd, die we niet hebben, en onnodig veel 

geld dat we nu juist zoeken! Dit alles staat haaks op bezuinigingen die snel doorgevoerd moeten 

worden.  
 

U begrijpt dat we geen zitting willen en kunnen nemen in de onderhavige werkgroep, noch aanwezig 

zijn bij de aftrap. Natuurlijk hebben de Waalrese verenigingen onze warme belangstelling en zijn wij 

te allen tijde bereid met u in gesprek te gaan. Daar hebben we geen dure Zebra’s bij nodig. 

Wij hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fractie D66 

 

Kees de Zeeuw 

Joke Beuger 

 



 

 

     

 

 
 

 

 
Amendement kadernota werk en inkomen 

2011-2015 
 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 7 februari 2012 , 
 
Overwegende dat: 

 Met ingang van 2012 de nieuwe Wet werken naar vermogen wordt ingevoerd 

 De intentie van deze wet is dat er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke 
participatie binnen het arbeidsproces van alle inwoners, ongeacht hun beperking 

 Het college een kadernota heeft voorgelegd met daarin de belangrijkste 
uitgangspunten voor het toekomstige beleid 
 

Constateert dat: 

 De kadernota bij het onderdeel (re)integratie en werktoeleiding sterk het karakter 
heeft van ‘schade reductie’  

 Dit op z’n minst het beeld geeft dat de gemeente Waalre meer streeft naar 
vermindering van kosten dan het zoveel mogelijk helpen van mensen (met een 
afstand naar arbeid) naar werk 

 Dit niet strookt met het doel van de Wwnv 

 Er nog steeds sprake is van versnippering van de aanpak binnen de SRE regio en 
verdeling over teveel ‘loketten’ 

 Er één regionale arbeidsmarkt is waar ook één regionale benadering bij hoort 
 

Wijzigt het besluit als volgt:  
 
D e voorliggende kadernota Werk en Inkomen 2012 — 2015: ‘Onderweg naar een nieuwe 
sociale zekerheid’ vast te stellen met de volgende bepalingen: 
 

 De afstand van de arbeidmarkt van inwoners is bepalend voor de re-integratie 
activiteiten 

 Mensen worden niet uitgesloten van re-integratie alleen vanwege het feit dat dit 
‘geen financieel voordeel oplevert voor de gemeente’ 

 De uitvoering van de Wwnv binnen het SRE gebied een gezamenlijke, een 
geïntegreerde en zo eenvoudige mogelijke aanpak vraagt. Samenwerking van 
gemeenten dient daarbij leidend zijn. Het streven is gericht op één uitvoering en 
één loket 

 In de komende werk en beleidsprogramma’s deze bepalingen  tot uiting zullen 
komen 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De fractie van D66 
 
Kees de Zeeuw  Joke Beuger   



 
 

Motie  
 

De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 5 juli 2011; 
 

Gelezen de kadernota ten behoeve van het ontwerp programmabegroting 2012 en 
het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2011 met 
daarin beslispunt 9 (binnensportgelegenheden): 
 

Overwegende dat: 

 Het beleid is een zo optimaal mogelijk gebruik van maatschappelijk vastgoed 

 Er op dit moment een onderzoek loopt naar het gebruik van de 
binnensportactiviteiten 

 In Waalre momenteel drie sporthallen staan, vergelijkbaar met 9 
gymnastieklokalen (Een sporthal is te vergelijken met de vloeroppervlakte van 3 

gymnastieklokalen, een sportzaal met 2 gymnastieklokalen. In een sporthal is er 
bijvoorbeeld ruimte voor 4 volleybalvelden) 

 De gymbeoefening voor leerlingen van de basisscholen gegarandeerd moet zijn op 

acceptabele afstand van de scholen 

 Binnensportactiviteiten van verenigingen een gemeentelijk karakter hebben en 
niet per definitie kern gerelateerd zijn. Beoefening kan dan ook op iedere locatie 
binnen Waalre plaatsvinden 
 

Spreekt uit dat: 
 

 Binnensportactiviteiten van verenigingen een gemeentelijk karakter hebben en 
niet kern gerelateerd zijn 

 Uitsluitend voor de gymbeoefening van basisschoolleerlingen een locatie nabij de 
scholen nodig is.  
 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Waalre, 5 juli 2011 
 

De fractie van D66 
 

Kees de Zeeuw 
Joke Beuger 



 

 

     

 

 
 

 

 
Amendement septembercirculaire 

 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 1 november 2011, 
 
Overwegende dat: 

 De voorliggende begroting ondermeer is gebaseerd op de mei circulaire van het 
ministerie van Binnenlandse zaken 

 Er inmiddels in september een nieuwe circulaire is uitgebracht met significante 
gevolgen voor de nu liggende begroting 

 Deze wel mondeling zijn benoemd tijdens de presentatie van de begroting maar 
nimmer op schrijft zijn gesteld. 

 Deze gevolgen niet zijn opgenomen noch dat er een erratum of aanvulling is 
opgemaakt en aan de gemeenteraad is verstuurd 

 Dit een verwarrend en onjuist beeld geeft 
 

Constateert dat: 

 De nu voorliggende begroting een onjuist beeld geeft van de werkelijke en actuele 
stand van zaken 

 En als zodanig niet kan worden behandeld 
 

Verzoekt het college  
 De begroting aan te passen en te actualiseren op basis van de september circulaire 

 
Wijzigt de begroting: 

 Zodanig dat in het besluit wordt opgenomen dat de begroting met de huidige 
inhoud wordt afgewezen 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
De fractie van D66 
 
Kees de Zeeuw  Joke Beuger 
   



 

 

     

 

 
 

 

 
Motie Bibliotheek 

 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 1 november 2011, 
 
Overwegende dat: 

 Er nog steeds grote onzekerheid bestaat over de bibliotheekfunctie 

 Dit niet meer acceptabel is 
 
 

Is van mening dat: 

 Vooral voor de jeugd een lokale bibliotheekfunctie van groot belang is 

 Lezen een zeer positief effect heeft op de totale leer- en ontwikkelprestaties van 
kinderen  

 De enige logische locatie voor een jeugd bibliotheek de Brede Scholen is 

 Er ook voor ouderen met een beperkte mobiliteit een uitleenfunctie in Waalre moet 
zijn 
 

Spreekt uit dat: 

 De bibliotheeklocatie aan de Leesakker zsm gesloten dient te worden 

 De bibliotheekfunctie voor de jeugd gegarandeerd moet zijn en blijven 

 In alle Brede School locaties een bibliotheekfunctie moet worden ingericht 

 Dit op een centraal punt in Waalre wordt gecombineerd met een uitleenfunctie 
voor ouderen 

 Zichtbare resultaten in 2012 zijn geëffectueerd 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
De fractie van D66 
 
Kees de Zeeuw  Joke Beuger 
   



 

 

     

 

 
 

 

 
Motie Brede School Waalre dorp 

 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 1 november 2011, 
 
Overwegende dat: 

 Het huidige schoolgebouw in Waalre dorp vervangen dient te worden voor 
nieuwbouw 

 Dit niet alleen van belang is voor het onderwijs maar ook noodzakelijk voor de 
hervorming van het beleid inzake de voorzieningen en accommodaties 

 Er nu weer nieuwe onderzoeken dreigen te gaan plaatsvinden rondom deze 
nieuwbouw met alle mogelijke vertragingen tot gevolg 

 
Is van mening dat: 

 De realisatie van de Brede School in Waalre dorp uiterlijk in juli 2015 een feit dient 
te zijn 
 

Verzoekt het college: 

 Voor eind 2011 met een planning te komen waaruit blijkt dat deze termijn wordt 
gehaald 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
De fractie van D66 
 
Kees de Zeeuw  Joke Beuger 
   
 
 

 



 

 

     

 

 
 

 

 
Motie High Trust Society 

 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 1 november 2011, 
 
Overwegende dat: 

 Het huidige college bij voortduring de term High Trust Society hanteert en dit te 
pas en te onpas gebeurt 

 Het voor veel mensen nog steeds volstrekt onduidelijk is wat dit betekent en 
inhoudt 

 Er wel in toenemende mate irritaties te horen zijn onder de bevolking omdat er 
geen vertrouwen wordt gevoeld danwel ervaren 

 
Is van mening dat: 

 Het misschien wel ‘hip en cool’ is om met moderne kreten te werken maar dat het 
veel beter is om gewoon aan de slag te gaan 

 Gebruik van dergelijke terminologie contraproductief is 
 

Verzoekt het college: 

 Zich te onthouden van hippe maar nietszeggende termen  
 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
De fractie van D66 
 
Kees de Zeeuw  Joke Beuger 
   
 

 



 

 

     

 

 
 

 

 
Motie Waalre is één gemeente 

 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 1 november 2011, 
 
Overwegende dat: 

 De ‘kernen discussie’ over en in Waalre achterhaald en niet meer van deze tijd is 

 Deze discussie remmend en vertragend werkt en tot verspilling leidt op 
verschillende terreinen 

 De huidige tijd om duidelijke objectieve keuzes vraagt  
 
 

Is van mening dat: 

 De gemeente Waalre één gemeente is, zoals ook opgenomen in de rijksbeschrijving 
en -financiering, en geen verzameling van dorpen en kernen  

 Waalre wel bestaat uit verschillende mooie en unieke plekken met een eigen 
karakter, maar dat deze niet (mogen) leiden tot discussies, (dubbele) functies en 
uitgaven die zonodig de kernen tot uitdrukking moeten brengen 

 Waalre als gemeente als één kern moet worden gezien en functies in samenhang 
met de doelgroep, het gebruik en de financiën bepalend zijn voor de plek van 
vestiging 
 
 

Spreekt uit dat: 

 De gemeente Waalre één gemeente is  

 Functies zich richten op alle inwoners en niet op inwoners van een deel van de 
gemeente 

 Vestiging en plaatsbepaling van functies is op basis van doelgroep, gebruik en 
beschikbare financiën 

 De gemeenteraad van Waalre de geschiedenis van onze gemeente herkent en 
erkent maar zich richt op de toekomst en stopt met het achterom kijken naar het 
verleden 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
De fractie van D66 
 
Kees de Zeeuw  Joke Beuger 
   
 

 



 

 

     

 

 
 

 

 
Motie Wmo 

 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 1 november 2011, 
 
Overwegende dat: 

 De gemeenteraad in juni 2011 een kaderstellende nota voor de WMO heeft 
uitgebracht 

 Hierin duidelijke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zijn benoemd  

 Deze als leidraad gelden voor het te ontwikkelen WMO beleid 

 In de nu voorliggende begroting 2012 weinig is terug te vinden over de door de GR 
uitgesproken beleidsuitgangspunten 

 De behandeling van het WMO beleidsplan is uitgesteld tot februari 2012 
 
 
Is van mening dat: 

 Er voortvarend gehandeld dient te worden 

 Er een duidelijke kaderstellende nota ligt met heldere keuzes en adviezen 
 

Verzoekt het college: 

 De in de door de GR vastgestelde nota beschreven aanbevelingen (inhoudelijk en 
financieel) over te nemen en te verwerken in een goed doortimmerd WMO 
beleidsplan 

 Ervoor zorg te dragen dat er al in 2012 zichtbare resultaten zijn behaald 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
De fractie van D66 
 
Kees de Zeeuw  Joke Beuger 
   
 

 



 

 

     

 

 
 

 

 
Amendement regiegemeente 

 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 1 november 2011, 
 
Overwegende dat: 

 In de voorliggende begroting meermalen wordt gesproken over de ‘regie gemeente’ 
danwel daar naar wordt verwezen en er op verschillende plekken (grote) bedragen 
worden vermeld 

 De gemeenteraad zich nog in het geheel niet heeft uitgesproken over de ‘regie 
gemeente’ laat staan dat er een besluit heeft plaatsgevonden 
 

Constateert dat: 

 Het gebruik van de termen regiegemeente in de nu voorliggende begroting een 
verkeerd beeld geeft 

 Het vermelden van bedragen niet op z’n plek is, zeker niet als deze niet zijn 
opgenomen in de begroting 
 

Wijzigt de begroting: 

 Zodanig dat iedere vermelding of verwijzen naar de term regiegemeente wordt 
verwijderd uit de begroting 2012 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
De fractie van D66 
 
Kees de Zeeuw  Joke Beuger 
   
 

 



Verkiezingsprogramma 2010 - 2014

Anders

Ja

Waalre



Ik ben blij dat u dit verkiezingsprogramma leest. Dat u de tijd en moeite neemt 

om u te verdiepen in de ambities, plannen en ideeën van D66. Graag maak 

ik van deze mogelijkheid gebruik om onze prioriteiten met u te delen. Toe te 

lichten waarop wij in de komende periode onze energie gaan richten.

D66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Nederland is een mooi en 

welvarend land. Maar ook een land dat heeft stilgestaan, terwijl de wereld ver-

anderde. Een land dat belangrijke beslissingen te lang voor zich uitgeschoven 

heeft. Een land dat vraagt om verandering. Om een nieuw perspectief, een 

stip aan de horizon. Niet angstig voor de toekomst, maar optimistisch. Vol 

vertrouwen in de eigen kracht van mensen.

Wij durven te kiezen, en inderdaad, daarmee zetten wij ons af tegen het grijze 

gemiddelde en de huidige politiek van stilstand. Wij hebben een alternatief, een 

eigen ambitieuze vernieuwingsagenda. Een agenda om Nederland een voor-

trekker en baan breker in de 21e eeuw te maken. Een agenda waarmee wij 

volmondig ‘Ja’ zeggen tegen de uitdagingen en kansen van morgen.

We moeten zorgen dat werknemers flexibel en weerbaar worden. Dat ook 

starters een huis kunnen kopen. Echt werk maken van kennis en innovatie. 

En van de doorbraak naar een duurzame economie. Met een overheid die zijn 

beperkingen kent, maar doet wat zij belooft. In een samenleving gericht op 

ruimte voor individuele ontplooiing. Die mensen niet verdeelt maar helpt eman-

ciperen. Net als D66 verschillen tussen mensen positief waardeert, omdat ze 

veerkracht en creativiteit brengen.

In maart kunt u uw stem weer laten horen. Dan kunt u kiezen voor vernieuwing. 

Dan bepaalt u hoe uw gemeente er uit gaat zien. Daar moet de verandering 

beginnen. Dicht bij huis. In uw gemeente, uw wijk, uw straat. Want na meer 

dan 10 jaar ervaring in de lokale politiek als gemeenteraadslid, wethouder en 

burgemeester, weet ik dat de meeste van uw ergernissen en ongemakken 

daar worden opgelost. Ook in uw gemeente staan gemotiveerde en deskun-

dige D66-kandidaten klaar om vol optimisme de verandering vorm te geven. 

In dit verkiezingsprogramma vindt u onze voorstellen daarvoor, passend in 

onze vernieuwingsagenda. Met 5 kernpunten: werken, kennis, duurzaamheid, 

wonen en kwaliteit van de overheid. 

Stilstaan of hervormen: werken in de 21e eeuw

In economisch zwaar weer moet de vernieuwing beginnen op de arbeids-

markt. D66 is overtuigd van de kracht en vindingrijkheid van mensen en be-

drijven. Ook in de crisis waarin wij nu verkeren, zal die kracht de economische 

ommekeer moeten drijven. De overheid moet voorwaarden scheppen en bar-

rières voor mensen wegnemen. Niet doen alsof mensen nog steeds hun hele 

leven dezelfde baan houden. Die baan is tijdelijk, uw vaardigheden blijven.

D66 wil meer flexibiliteit en persoonlijke weerbaarheid. Meer solidariteit tussen 

jong en oud, actief en niet-actief, insiders en outsiders. Wij pleiten voor het 

geleidelijk verhogen van de AOW leeftijd, voor het verhogen van de arbeids-

participatie van oudere werknemers, outsiders en ouders, een vernieuwd ont-

slagrecht. Kortom: een arbeidsmarkt voor de 21e eeuw.

Voorwoord Alexander Pechtold: Anders Ja D66

Anders

Ja



Eindelijk werk maken van kennis en innovatie

Het belang van kennis en innovatie is glashelder. Er is veel gepraat maar 

weinig actie. Onze handen jeuken. Alleen het allerbeste onderzoek en on-

derwijs is goed genoeg. Goed onderwijs is de beste garantie voor persoon-

lijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. De basis voor een 

samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans 

krijgen het beste uit zichzelf te halen. Wij willen tot de top behoren, niet tot 

de middelmaat. Dat betekent veel meer investeren. Maar ook meer vrijheid 

voor scholen en leraren om dat onderwijs, samen met ouders en leerlin-

gen in te richten. Minder bureaucratie en regels van bovenaf. Meer ruimte 

voor ontplooiing. Meer leren, meer stimuleren, meer doorstroming en minder 

uitval. Daarom pakken gemeenten zwakke scholen, slechte huisvesting en 

schooluitval aan.

 

Omwenteling naar een duurzame economie en samenleving

Meer ambitie, meer durf, meer vrijheid en minder regels. Met die houding kun-

nen we ook de omwenteling naar een duurzame economie en samenleving 

maken. We zijn het verplicht aan komende generaties onze samenleving en 

economie te verduurzamen en klimaatverandering tegen te gaan. Nu is het 

moment daarvoor. De natuur in onze steden en dorpen, onze wateren en onze 

wereld beschermen. De ecologische ‘voetafdruk’ van ons land en onze gene-

ratie moet terug naar een eerlijker aandeel. Niet met symboolpolitiek, doem-

denken of luchtfietsen. Maar met innoveren en stimuleren en alleen waar nodig 

verplichten en verbieden. Al onze creativiteit en innovatiekracht inzetten. Op 

duurzame technologie, groene energie, schoon wonen, werken en vervoeren.

De vastgelopen woningmarkt hervormen

Niet alleen de arbeidsmarkt, ook de woningmarkt zit op slot. Regels voor 

huursubsidie, bouwprocedures, hypotheekrenteaftrek en sociale woningbouw 

hebben de markt vast laten lopen. Wij moeten haar weer in beweging brengen. 

We moeten woningcoörporaties hervormen. Zij moeten goed gecontroleerde 

publieke organisaties zijn, zonder commerciële neventaken en avonturen. Dui-

delijk zijn in wat de private sector kan regelen en wat een publieke zaak is. De 

woningmarkt moet minder regels krijgen zodat meer en meer verschillende 

huizen gebouwd worden. Zodat starters ook in de steden een woning kunnen 

kopen.

De overheid is er voor u

Met die gedachte is D66 meer dan 40 jaar geleden opgericht. En nog 

steeds is deze actueel. We zien macht zonder tegenmacht. Een overheid 

die uitbreidt, opschuift en binnendringt. Maar niet doet wat ze belooft. Er 

zijn nieuwe regenten. Mensen die met regeltjes komen die uitgaan van wan-

trouwen in plaats van vertrouwen, die onze burgerlijke vrijheden onder druk 

zetten, regels die ontplooiing van mensen in de weg staan. De overheid is 

er voor de mensen en niet andersom. Wij willen een overheid die ‘Ja’ zegt 

en ruimte biedt voor initiatieven. En de overheid moet zekerheid bieden over 

het uitvoeren van haar kerntaken. Goede dienstverlening, kwaliteit in het 

onderwijs, goed openbaar vervoer, een leefomgeving die schoon, heel en 

veilig is. Daarbij vindt D66 dat we zoveel mogelijk zaken zo dicht mogelijk 

bij de burger moeten organiseren. In gemeenten, want daar is maatwerk en 

verantwoording het best mogelijk.

Anders

Ja



Ons perspectief op mens en maatschappij – individuen die zich  

ontplooien

Onze vernieuwingsagenda sluit aan bij ons perspectief op mens en maatschap-

pij. D66 houdt van verschillen. Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Bij D66 

is ieder mens er één. Niet één van velen maar uniek en waardevol. D66 waar-

deert juist de verschillen tussen mensen. D66 vertrouwt op de eigen kracht van 

mensen. In een maatschappij die bloeit als er ruimte is voor individuele ontplooi-

ing. Wie zichzelf kan redden moet de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. 

Wie tijdelijk een steuntje in de rug nodig heeft moet kunnen rekenen op de over-

heid. Krachtige individuen en hun onderlinge samenwerking zijn de bouwstenen 

voor solidariteit en voor samen leven; niet de overheid. 

In een Nederland met nieuw optimisme kunnen we ons ook losmaken van 

het splijtende integratiedebat. D66 deelt u niet in. Wij denken niet in gezinnen, 

geslachten, generaties of geloven. U bent uzelf met eigen talenten en eigen 

verantwoordelijkheden. Daarom verzet D66 zich tegen een overheid of poli-

tiek die mensen vooral als onderdeel van een groep benadert, als familielid, 

als werknemer of als aanhanger van een bepaald geloof. U bent uniek en 

geen gemiddelde of stereotype. Daarom willen wij ook weg van het traditionele 

integratiebeleid. Vooral werken aan emancipatie. Onderwijs en arbeidsmarkt zijn 

daarvoor de sleutels. Natuurlijk met oog voor terechte ergernissen over overlast, 

onveiligheid en geweld. Die mogen niet worden geaccepteerd als cultuurverschil 

maar worden aangepakt door politie en justitie, zonder onderscheid. Etniciteit en 

achtergrond zijn geen excuus, en ook geen verwijt. Iedereen verdient gelijke kan-

sen en gelijkheid voor de wet. En daarbij heeft de overheid wél een rol. 

Vernieuwing start aan de basis – het belang van lokale  

verkiezingen

De vernieuwingsagenda van D66 zal niet zonder slag of stoot gerealiseerd 

worden. Dat doen we samen met u. Voor, tijdens en na de verkiezingen. D66 

vertrouwt op de kracht van het lokaal bestuur. Voor heel veel zaken is lokaal 

maatwerk beter dan regels uit Den Haag. Sterk lokaal bestuur vraagt ook om 

vernieuwing. Krachtige gemeenten, met heldere verantwoordelijkheden en 

bijpassende middelen, meer inspraak en verantwoording, meer gekozen be-

stuurders. En kleinschalige voorzieningen, met de menselijke maat. U vindt 

verderop in dit verkiezingsprogramma meer over onze plannen in uw gemeen-

te. Ik wilde deze kans gebruiken om die lokale plannen in een bredere context 

te plaatsen. Ook dit programma vormt een belangrijke bouwsteen in onze 

vernieuwingsagenda. Ik vraag u de plaatselijke D66 kandidaten dan ook te 

steunen en op 3 maart 2010 D66 te stemmen.

Alexander Pechtold 

Fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer

Anders

Ja
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Inleiding: 4 thema’s 

Waalre is een heerlijke plek om te wonen. Groen en schoon. Op een 

menselijke maat en met een diverse bevolking die respectvol met elkaar 

omgaat. Relatief weinig criminaliteit en goede scholen in de buurt. Gele-

gen in de Brainport van Nederland met aantrekkelijke werkgevers in de 

buurt en met actieve sociale en sportieve netwerken. Kortom een plaats 

om van te houden en te koesteren. 

Waalre staat ook midden in de huidige maatschappij, met verkeersvraag-

stukken (N69), milieu uitdagingen (luchtkwaliteit en duurzame ontwikke-

ling), demografische ontwikkelingen (vergrijzing), economische realiteit 

(economische crisis met een toenemende werkloosheid), en bestuurlijke 

issues (teruglopende inkomsten).  

U vindt dit gedachtegoed en de concrete maatregelen die D66 in de ge-

meente Waalre voorstelt terug binnen vier grote thema’s Wonen in Waal-

re – Leven in Waalre – Werken in Waalre – Besturen in Waalre.  

5 richtingwijzers 

D66 benadert mens en maatschappij met het vertrouwen dat mensen veel 

problemen zelf kunnen oplossen, je reikt de helpende hand als dat eens 

niet lukt. D66 heeft en toont respect voor onze medemens; door de zorg 

voor komende generaties stáát D66 voor duurzaamheid. We zijn niet 

bang om verder te kijken dan onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid 

om lastige keuzes te maken. En dat is hard nodig. Het zijn in veel opzich-

ten zware tijden. Dan is voor velen de verleiding groot om hun heil te 

zoeken in oude patronen. 

In dit verkiezingsprogramma tonen onze standpunten welke problemen, 

uitdagingen en oplossingen wij in de Veldhovense samenleving zien. De 

wereld staat de komende vier jaar niet stil. Ook ná de verkiezingen zullen 

er ongetwijfeld onderwerpen op de raadsagenda komen die we nu nog 

niet kunnen voorzien. 

Om u te laten beoordelen hoe onze D66 fractie hierop zal reageren, willen 

we kort uitleggen hoe wij naar de mens en de maatschappij kijken. Wij 

hanteren vijf richtingwijzers waarmee de manier waarop D66 in het leven 

en de politiek staat beknopt is samengevat. Elke richtingwijzer is afzon-

derlijk zeker niet uniek voor het D66-gedachtegoed, maar het is de com-

binatie van juist déze vijf denkrichtingen die de mens en maatschappijvi-

sie van D66 definiëren. Iedere D66-er en D66–stemmer herkent zich in 

die beleidslijnen. Deze vijf richtingwijzers maken ook dat onze standpunt-

bepaling voor u als inwoner voorspelbaar is: onze standpunten komen 

voort uit één of meerdere van onze richtingwijzers. Hieronder een be-

knopte omschrijving. Vanaf pagina 3 vindt u de invulling van deze beleids-

lijnen in ons programma waarin actiepunten nog eens worden samenge-

vat. 

 

Anders Ja D66: 

 Ja, duurzaam  

 Ja, verwelkomend en nieuws-

gierig naar anderen 

 Ja, internationaal  

 Ja, toekomstgericht 

 Ja, vertrouwend op eigen 

kracht van mensen 

 Ja, zorgzaam voor anderen 

 Ja, transparante besluitvor-

ming en doelmatigheid  

 



  

 

Verkiezingsprogramma D66 Waalre 2010-2014, pagina 2 

 

1 Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. 

Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativi-

teit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. Wat mensen voor 

zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectie-

ver dan wat de overheid kan doen. 

2 Denk en handel internationaal  
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met 

elkaar verbonden. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons 

binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische 

vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog 

en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter 

en op basis van feiten.’Internationaal’ vertaalt D66 in Veldhoven 

interlokaal, vanuit de regio. 

3 Beloon prestatie en deel de welvaart 
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig, wij willen dat de over-

heid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economi-

sche zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat 

mensen die goed presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij 

vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. 

Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een ge-

zamenlijke verantwoordelijkheid. 

4 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect 

en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor 

onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiks-

artikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze 

leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu 

niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu ge-

rechtvaardigd wordt. 

5 Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid 

voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, 

geloof, seksuele geaardheid  of herkomst. Centrale waarden zijn 

voor D66: lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van be-

langenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van me-

ningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democrati-

sche rechtsstaat. Die waarden zijn universeel en zonder meer 

bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en 

anderen. 
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De kandidaat-gemeenteraadsleden van D66 

Waalre: 

 

1. Kees de Zeeuw 
2. Joke Beuger 
3. Jan Willem Gombert 
4. Nienke de Wit 
5. Martijn de Schepper 
6. Marion Hinderdael 
7. Farimoos Maalim 
8. Gerrit Boekestein 
9. Ton Friesen 
10. Frans Smits 
11. Hans Teuwen 
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1  Wonen in Waalre 

Dit wil D66: 

D66 wil een creatieve woonvisie waarbij de bestaande bouwlocaties opti-

maal worden benut en open ruimtes blijven behouden. Nieuwe woningen 

moeten gevarieerd, duurzaam en waar mogelijk energieneutraal zijn. 

Woningbouw zonder goede verkeersontsluiting is geen optie. 

Het milieu is een van onze speerpunten met voldoende budget en moge-

lijkheden voor vernieuwing en innovatie. De bereikbaarheid en luchtkwali-

teit van Waalre moet worden verbeterd door minder doorgaand verkeer 

en het verbeteren van de regionale infrastructuur. Kortom; Waalre moet 

weer de échte groenfontein worden! 

 

Duurzame en harmonieuze woningbouw 

De regionale afspraken verplichten Waalre tot 2025 ongeveer 1700 wo-

ningen te bouwen. Als prijs voor behoud van onze zelfstandigheid maar 

daardoor ook een kans om onze eigen keuzes te maken: hoe, waar en 

voor wie.  

Hoe  

D66 kiest voor Duurzaam en Open. Met energie, water, slimme afvalver-

werking en alternatieve vormen zoals warmtepompen en zonnepanelen 

moet de druk van onze samenleving op onze omgeving worden vermin-

derd. Waalre Noord biedt hierbij veel mogelijkheden. We willen de open 

ruimtes en het bosgebied behouden. Waalre heeft met haar kernen Aalst 

en Waalre een dorps karakter en dat moet zo blijven  

Waar 

D66 kiest voor maximale benutting van de beschikbare ruimten binnen de 

bebouwde gebieden. Dat zijn de locaties Waalre Noord, het Wal-

ra/Kendixterrein het Brabantia- en Boerenbondterrein voor wonen en het 

bedrijventerrein De Voldijn met unieke mogelijkheden voor een revitalisa-

tie met creatieve combinaties van wonen en werken. Inbreiding – een 

mooi woord voor het volbouwen van allerlei stukjes groen – zien we niet 

zitten. 

Voor wie 

D66 kiest voor Woonoplossingen. We willen dat de woningbouw rekening 

houdt met de behoefte van de vraag. Niet alleen nu, maar ook gericht op 

de toekomst. Op dit moment hebben we bijzondere aandacht voor star-

ters, senioren, mantelzorg woningen, zelfstandige woonvormen voor 

mensen met een beperking en hoogwaardige kortere termijn wooncon-

cepten voor expats en projectmatig ingezette specialisten. Daarnaast 

willen we meer flexibiliteit in de woonconcepten zoals woon/werk combi-

naties voor kenniswerkers en schone ambachten (kleinschalige maakbe-

drijven, creatieve industrie) en eigen verantwoordelijkheid en creatief 

gebruik van woonruimte zoals ‘loft’ (casco) woningen. Deze zijn flexibel 

en duurzaam.  Op deze wijze kan de aantrekkelijke woon- en vestigings-

plaats van Waalre worden versterkt 

 

D66 zegt JA tegen: 

 Duurzame woningbouw 

 Behoud van het dorps karak-

ter, de open ruimtes en de 

bosgebieden 

 Bouwlocaties kiezen binnen de 

bestaande woon- en werkloca-

ties 

 Meer aandacht voor starters, 

senioren, mantelzorgers en 

kleine zelfstandigen bij wo-

ningbouw 

 Flexibele woonconcepten met 

lange levensduur 
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Duurzame bereikbaarheid (korte termijn) 

D66 heeft als uitgangspunt dat de doorgaande verkeerstromen uit de 

kernen weg moeten met aantoonbaar minder verkeer en dus betere 

luchtkwaliteit. D66 kiest voor een regionale oplossing met nu al maatrege-

len op de korte termijn.  

 

Het verkeer in en door Waalre zorgt al jaren voor een onveilige en onge-

zonde leefsituatie. Een groot deel van het verkeersaanbod moet hier he-

lemaal niet zijn; 25 % is internationaal verkeer en minimaal 25 % boven-

regionaal.  

De oplossing ligt dus in de regio en niet alleen in Waalre. We realiseren 

ons dat dit soort processen veel tijd in beslag nemen. Toch, zoals D66 al 

eerder waarschuwde, gaat het allemaal wel erg langzaam. In 2006 werd 

in 2010 ‘de schop in de grond’ beloofd, maar er is 4 jaar lang niets ge-

beurd. Nu wordt 2015 genoemd, maar hoe zeker is dat? Het wordt nu 

echt tijd voor maatregelen. 

 

D66 wil én doorgaan met de regionale oplossing én maatregelen op de 

korte termijn. In regionaal verband kiest D66 voor een duurzame oplos-

sing met als uitgangspunt de zogeheten ‘7 sprong van Verdaas’. Dit houdt 

in eerst OV en bestaande infrastructuur verbeteren, daarna een gefun-

deerde keuze voor nieuwe infrastructuur. 

 

 

Als regionale oplossing de 3- traps ‘verkeersvork’ (lange termijn) 

Gebruiken en verbeteren van bestaande infrastructuur westelijk via Eersel 

naar de A67 en oostelijk via Leende naar de A2. Dit moet vooral het inter-

nationale (vracht)verkeer afvangen. Deze bestaande wegen kunnen op 

relatief korte termijn verbeterd worden. Er is ruimte en het is ook bedui-

dend goedkoper dan een nieuwe weg door het Dommeldal, de zgn. west-

parallel. Deze loopt namelijk door het stroomgebied van de Keersop. Het 

milieu levert hier onnodig in en er ontstaat grote ecologische schade aan 

een uniek natuurgebied. 

 

Zodra dit is gerealiseerd; verdergaande maatregelen om de druk op de 

N69 weg te nemen, waaronder een vrachtwagenverbod. Vrachtwagens 

zijn grote veroorzakers van verkeersdrukte en slechte luchtkwaliteit.  

 

Het overblijvende interlokale verkeer moet weg uit de kernen. Daarvoor is 

wel nieuwe infrastructuur nodig. De meest duurzame optie is ondertunne-

ling van het oude spoorbaantracé vanaf Valkenswaard naar de Prof Holst-

laan/Eindhoven. De provincie heeft deze D66 variant nu ook meegeno-

men als mogelijke optie. De tunnel verbetert de doorstroming op een 

duurzame manier, met zo min mogelijk overlast voor natuur en bewoners. 

Deze variant biedt tevens alle ruimte voor hoogwaardig openbaar vervoer. 

Het fietsverkeer wordt ook gescheiden van het autoverkeer.  

 

Andere maatregelen ten behoeve van het lokale verkeer binnen Waalre 

zijn: 

Minimaal 2 aansluitingen op de ring (Aalsterweg en ter hoogte van ASML)  

D66 zegt JA tegen: 

 Opwaarderen en verbeteren 

van bestaande infrastructuur 

om (vracht-) verkeersstromen 

van N69 af te leiden 

 Toewerken naar vrachtwagen-

verbod op N69 

 Interlokaal verkeer via onder-

tunneling onder Aalst te leiden 

 Verbeteren ontsluiting Waalre 

 Verbeteren fietsroutes  

D66 zegt JA tegen: 

 Stoplichten met een groene 

stroom op de Eindhovense weg, 

waarbij het verkeer in blokken 

wordt geleid die in één keer 

zonder te stoppen door Aalst rij-

den 

 Instellen milieuzone waarbij de 

meest vervuilende vrachtwa-

gens worden geweerd 

 Handhaven van het linksaf ver-

bod voor vrachtwagens bij het 

motel 

 Tijdens de spitsuren aantrekke-

lijk geprijsd, hoog frequent 

openbaar vervoer ( elektrisch 

/gas/lpg) tussen Valkenswaard 

en Eindhoven/HTC met draad-

loos internet en comfortabel 

transferium in Valkenswaard 

(droog/warm/ koffie/ krantje)  

 Sprinkler installatie aanleggen 

langs N69 om droog fijnstof te 

binden 
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Een ontsluiting van Waalre Noord ten noorden van het Gat van Waalre,  

Benutten van Gestelse straat om de Voldijn op Eindhoven aan te sluiten 

Benutten van de verlengde Mauritsweg en het viaduct bij het ROC 

/Brandweer om Ekenrooi op Eindhoven aan te sluiten  

Veilige fietsroutes met waar nodig verkeerontmoedigende bestrating 

waarbij fietsveiligheid bovenaan staat 

Verbeteren van de oversteekbaarheid en veiligheid ter hoogte van Eken-

rooi en Den Hof.  

 

 

Groenfontein en het milieu 

Waalre is een gemeente met een duidelijke groene signatuur. De 359 ha 

bos heeft een ecologische en  recreatieve waarde die waar mogelijk moet 

worden versterkt. Maar ook is de luchtkwaliteit hier een van de slechtste 

van Europa.  

Op het gebied van duurzaamheid kan de gemeente volgens D66 een 

voortrekkersrol nemen, door betere samenwerking en verantwoorde keu-

zes. Samenwerking met private en publieke partners in de Brainport regio 

op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen. Ver-

antwoorde keuzes voor innovatieve straatverlichting, een duurzaam in-

koopbeleid en creatief waste management bijvoorbeeld.  

D66 wil het groenbeheer versterken en de wildstand en diversiteit van 

flora en fauna in de gemeente behouden. Daarnaast moeten we wel kun-

nen genieten van het natuurschoon. Een gevarieerd recreatief gebruik 

bevorderen van Het Gat van Waalre door het zuiveren van het water, 

recreatie ondersteunende voorzieningen en het aanleggen van een oe-

verzwaluw wand aan de oostzijde bijvoorbeeld. 

Er zijn Europese normen voor luchtkwaliteit vastgesteld. In de BSL wordt 

gesteld dat Waalre minimaal voldoet aan deze normen voor fijnstof in 

2011 en Stikstofoxiden (NO2) in 2015. Er loopt een verbeteringspro-

gramma van 2008-2014 maar D66 wil aanvullende maatregelen. Bijvoor-

beeld fijnstof afvangende naaldbomen planten evenals loofbomen ter 

verbetering van CO2. Daarnaast kunnen sproei-installaties op de door-

gaande wegen worden aangelegd om het droge fijnstof te binden. 

D66 wil met het plaatsen van energie zuinige straatverlichting, een duur-

zaam inkoopbeleid en zoeken naar nieuwe oplossingen met zonne-

energie en warmtepompen dat Waalre een bijdrage levert aan een beter 

leefmilieu voor deze en volgende generaties. 

 

D66 zegt JA tegen: 

 Open ruimtes handhaven en 

niet volbouwen 

 Versterken van het groenbeheer 

 Behouden van de wildstand en 

diversiteit van flora en fauna 

 Bevorderen recreatief gebruik 

van Het Gat van Waalre 

 Uitstoot (fijnstof NOX en CO2) 

reducerende maatregelen. 

 Plaatsen van energie zuinige 

straatverlichting 
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2 Leven in Waalre 
 

Dit wil D66: 

Waalre is een mooie leefgemeenschap met een gevarieerde bevolking; 

jongeren, ouderen, gezinnen en singles. Onze inwoners geven onze ge-

meente het karakter en om hier te kunnen leven zijn voorzieningen nodig 

die beantwoorden aan de vraag en behoeften van onze burgers. D66 

kiest voor een vernieuwend beleid, juist om te behouden wat er is en te 

scheppen wat er nog niet is.  

Kostenbewust en effectief zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Ge-

meenten – dus ook Waalre – gaan moeilijke financiële jaren tegemoet. 

Geld uitgeven aan duur beheer en uitvoering gaat ten koste van het voor-

zieningenniveau en dus van de burger.  

 

Voorzieningen op maat  

Maatschappelijke voorzieningen zorgen voor sociale samenhang binnen 

de gemeente en betrekken bewoners bij het maatschappelijk leven. Re-

den dat D66 niet kiest voor verschraling maar juist voor het in stand hou-

den van functies, maar dan wel op een slimme manier. Over de biblio-

theekfunctie, het muziekonderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang, het 

gevarieerde cursusaanbod, sport en spel voor jong en oud zijn wij duide-

lijk: die horen hier en waar bestaansrecht voor is, blijft behouden.  

Voor regionale functies moet Waalre een goede samenwerking met ande-

re gemeenten zoeken. Belangrijk is ook dat de burgers altijd weten waar 

en wanneer hij of zij de functie kan vinden: een slim informatiebeleid zorgt 

hiervoor.  

 

Keuzes zullen vooral plaatsvinden op beheer en de infrastructuur. De 

financiële situatie in de komende jaren dwingt de gemeente tot het maken 

van keuzes. En dan is het behoud van de functie voor D66 belangrijker 

dan het behoud van alle fysieke voorzieningen. Het behoud van drie ge-

meenschapshuizen is voor ons daarom geen must. Een multifunctioneel 

gebruik van accommodaties overdag en in de avond – waaronder de 

Brede Scholen maar ook sportkantines – bieden mogelijkheden voor het 

integreren van functies die nu nog apart zijn gehuisvest. 

 

Ondersteuning van burgers  

De gemeente wordt steeds meer verantwoordelijk voor de ondersteuning 

van burgers in de thuissituatie. Met de invoering van de Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning (WMO) zijn belangrijke taken bij de gemeente on-

dergebracht. D66 staat daar positief tegenover, locale sturing is beter en 

flexibeler dan centrale sturing. 

Kernbegrip bij de WMO is dat burgers zelfstandig kunnen leven en mee-

doen in de samenleving. Volwaardige participatie dus. Als burgers dat niet 

zelfstandig lukt, moeten zij een beroep kunnen doen op hun omgeving. 

Als dat niet of onvoldoende beschikbaar is, komt de gemeente in beeld 

voor de noodzakelijke ondersteuning.  

De gemeente heeft een belangrijke regierol. Niet alleen om te zorgen dat 

er tijdig goede voorzieningen zijn geregeld, maar vooral ook ter onder-

D66 zegt JA tegen: 

 Samenvoeging van functies in 

één voorziening 

 Samenwerking met regio om 

voorzieningen bereikbaar en be-

taalbaar te houden 

 Goede inform  atievoorziening 

waar en hoe voorzieningen te 

bereiken zijn.  

  

D66 zegt JA tegen: 

 Stimuleren van zelfredzaamheid 

 Actieve ondersteuning van vrij-

willigers en mantelzorger 

 Lagere beheerskosten en een 

effectieve uitvoering 

 Inzet van ZZP-ers in zorg en 

ondersteuning 
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steuning van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Deze laatste zijn voor 

de mensen van groot belang en vormen de smeerolie in de samenleving.  

 

D66 wil de arbeidsmarkt groter maken door meer inzet van ZZP’ers en 

andere zelfstandigen in de zorg en ondersteuning. Daar wordt nu te wei-

nig gebruik van gemaakt. Zelfstandigen verdienen meer maar zijn door 

het wegvallen van de overheadkosten ook goedkoper voor de gemeente. 

Zo snijdt het mes aan twee kanten. Meer mensen beschikbaar tegen 

lagere kosten. 

 

Belangrijk is dat het voorzieningenniveau op peil wordt gehouden tegen 

aanvaardbare kosten. En dat kan: door slim en efficiënt te werken, een 

lage bureaucratie, verspilling en onnodig gebruik terug te dringen en op 

een goede wijze gebruik te maken van de marktwerking, kunnen kosten 

worden bespaard. Geld dat dan wel kan worden uitgegeven aan noodza-

kelijke ondersteuning van de burger. 

 

Deze totale ondersteuning is gericht op de mogelijkheid van onze burgers 

om mee te kunnen doen in de samenleving. Op school, op het werk, bij 

verenigingen en met familie en vrienden. Dat kan de gemeente niet ‘rege-

len’ maar ze kan er wel bij helpen. 

 

Ruimte voor het onderwijs van de toekomst  

D66 is dé onderwijspartij. Goed onderwijs biedt de burger toekomstper-

spectief. Het is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn 

recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. 

Goed onderwijs is ook nodig voor een sterke economie, om als land aan-

trekkelijk te zijn om in te investeren. En goed onderwijs is nodig voor een 

schoon en veilig land, waarin mensen elkaar in hun waarde laten. Als 

enige partij heeft D66 afgelopen jaren consequent investeringen in on-

derwijs bovenaan gezet, en we blijven dat doen omdat wij erin geloven 

dat goed onderwijs zichzelf altijd terugverdient. 

 

In Waalre volgen ruim 1600 leerlingen elke dag basisonderwijs, dat aantal 

zal de komende jaren blijven groeien tot en stabiliseren op ongeveer 1750 

leerlingen. Ook de deelname aan voor- en naschoolse opvang zal alleen 

maar blijven groeien; een hele verantwoording. Niet alleen als groep, 

maar ook als individu. D66 neemt afstand van de ‘gemeentelijke’ kokervi-

sie in het Waalrese onderwijs van de afgelopen jaren en kiest voor een 

kwalitatieve, flexibele en kindgerichte aanpak. D66 wil na jaren van treu-

zelen de komende 4 jaar de koe bij de horens vatten. 

 

D66 is tevreden dat de geplande nieuwbouw voor OBS Ekenrooi van start 

gaat, maar ook voor de Wilderen en de Sint Christoffel moet de schop in 

de grond. Eigenlijk een schande dat pas na bijna 10 jaar een start wordt 

gemaakt met de brede school in Ekenrooi. De realisatie van de Brede 

School in Waalre dorp mag dus niet zo lang duren. Die moet wat ons 

betreft in 2014 in gebruik zijn. Bij de bouw van beide Brede Scholen willen 

wij aandacht voor duurzaamheid en toekomst gericht gebruik. 

 

D66 zegt JA tegen: 

 Voortvarende aanpak van nieu-

we huisvesting scholen 

 Multifunctionele en toekomstge-

richte invulling van schoolge-

bouwen 

 Faciliteren van passend onder-

wijs 

 Bevorderen van samenwerking 

tussen de scholen 

 Vermindering van de regelge-

ving voor het onderwijs 
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D66 wil een verdere samenwerking tussen de scholen, voor- en buiten-

schoolse opvang, het peuterspeelzaalwerk, bibliotheek en bv sportactivi-

teiten stimuleren. In de nieuwe ‘brede’ scholen maar ook al in de be-

staande. De scholen moeten letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen mo-

derne onderwijskundige visies toe te passen. 

 

De integratie van kinderen met een beperking en/of achterstand moet 

verder gestalte krijgen. De scholen moeten daarin met de nieuwe huis-

vesting en door regionaal sluitende samenwerking in kunnen voorzien en 

zijn daarmee hard aan het werk. Aan de extra bijdrage die de scholen 

ontvangen van de gemeente (het gemeentelijk zorgbudget), moeten zo 

weinig mogelijk regels worden gebonden en zeker geen dubbele indica-

tiestelling. Ouders en scholen zijn heel positief over dit D66 initiatief om 

zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs te houden en zijn zelf 

goed in staat om te bepalen waar het geld aan moet worden uitgegeven.  

 

D66 wil de samenwerking tussen scholen bevorderen. Het door de scho-

len in Waalre als bijzonder nuttig ervaren samenwerkingsverband LEA 

richt zich op onderwijskundige en andere thema’s zoals cultuur (geza-

menlijke muziekweek), sport, buitenschoolse activiteiten, 

zorg/opvoedingsvraagstukken. De scholen kunnen wat D66 betreft de 

verantwoordelijkheid krijgen om aan te geven voor welke activiteit budget-

taire ondersteuning nodig is. Dure infrastructuur moet en kan worden 

vermeden. Verder moeten scholen in Waalre zonder meer gebruik kun-

nen maken van de diensten van Schoolmaatschappelijk Werk. 

 

Ondersteunend Jeugdbeleid  

Ondersteun ouders daar waar nodig en betrek jongeren bij nieuw beleid. 

In de visie van D66 zijn ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van 

hun kinderen. De gemeente ondersteunt daarbij met het zorgen voor 

goede scholen, voldoende buitenschoolse opvangmogelijkheden en door 

het aanbieden van diverse sport en culturele activiteiten. 

 

Door jongeren op hun eigen kracht aan te spreken en te betrekken bij het 

bedenken en uitwerken van nieuwe initiatieven op dit gebied, aansluitend 

op hun interesse gebieden, kan het draagvlak toenemen en het gevoel 

voor verantwoordelijkheid bij de jongeren worden vergroot. D66 wil daar-

om dat de gemeente een aantal permanente stageplaatsen aanbiedt voor 

MBO leerlingen die door achtereenvolgende jaargangen worden ingevuld.  

 

Bij sommige projecten, namelijk die met een relatie tussen school en wijk 

(vreedzame school, pestgedrag etc.) heeft de gemeente ook een duidelij-

ke rol en verantwoordelijkheid.  

 

Dreigt het fout te gaan, dan wil D66 voor het voorkomen en bestrijden van 

overlast door bijvoorbeeld hangjongeren, naast de jongeren de ouders als 

eerstverantwoordelijken aanspreken en schade door vernielingen en be-

kladdingen met graffiti zonder pardon in rekening brengen 

 

 

 

D66 zegt JA tegen: 

 Permanente stageplaatsen bij 

gemeente voor MBO-ers 

 Jongeren betrekken bij jeugd-

beleid 

 Schade aan straatmeubilair 

door vandalisme verhalen op 

daders en ouders 
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Volwasseneneducatie 

D66 vindt dat Waalre ook wat betreft volwasseneneducatie een eigen 

verantwoordelijkheid heeft. Immers, wie gelooft in een leven lang leren 

moet dat ook in de praktijk brengen. Juist in deze tijden, waar banen voor 

het leven niet meer bestaan, mensen tot op hoge leeftijd vitaal blijven en 

de pensioenleeftijd wordt verhoogd. Door gedegen opleidingen helpt dit 

de werkgelegenheid in de gemeente of regio verhogen. Waalre verwacht 

door de crisis een fikse stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Als 

deze goed zijn opgeleid, kan Waalre bij een aantrekkende economie een 

voortrekkersrol vervullen. 

 

Een goed voorbeeld zijn de leerbonnen waarmee je via het WMO loket 

geld kan krijgen voor opleidingen, gericht op werk of persoonlijke ontwik-

keling. Deze pilot bleek erg succesvol in Waalre en een voorbeeld hoe 

andere projecten opgepakt kunnen worden. Doorgaan dus! 

 

Deze leerbonnen gaan niet ten koste van de Waalrese begroting – het 

geld is beschikbaar gesteld door het Rijk, UWV of de Provincie – maar 

moet wel door de gemeente worden georganiseerd. Uitkeringen die op 

deze manier verdwijnen zijn voor Waalre wel pure winst. Van belang is 

om de volwasseneneducatie in de begroting van Waalre te durven noe-

men. In Waalre geven we hier geld aan uit maar dat blijkt niet uit de be-

groting. Daardoor worden ook geen doelen gesteld en resultaten be-

noemd. Dat komt de creativiteit niet ten goede. Zo kan je bijvoorbeeld 

cursussen en opleidingsmogelijkheden scherp inkopen, en de ontwikkel- 

en subsidiemogelijkheden actief onder de aandacht te brengen van de 

doelgroep. Kennelijk is dit de gemeente goed gelukt met de leerbon. Dit 

kan nog verbeterd worden bij andere kansen/initiatieven. 

 

 

D66 zegt JA tegen: 

 Uitkeringsgerechtigden passend 

(bij-)scholen 

 Gebruik maken van landelijke 

en provinciale regelingen bij 

volwasseneneducatie  

 Opnemen van volwassenen-

educatie in begroting om doelen 

te stellen en prestaties te con-

troleren 
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3 Werken in Waalre 
 

Dit wil D66: 

Werken in Waalre betekent de keuze voor innovatieve, creatieve en duur-

zame bedrijvigheid. De ligging ten opzichte van de High Tech Campus, 

biedt Waalre veel kansen. D66 vindt dat Waalre op ontwikkelingen moet 

inspelen met het aanbieden van laagdrempelige bedrijfsfaciliteiten voor 

die spin-offs waarvoor de HTC infrastructuur te duur is, en kiest ook voor 

uitgekiende woonconcepten en een creativiteit stimulerend beleid.  

 

D66 houdt bij al haar inspanningen rekening met het stimuleren van de 

werkgelegenheid – ook voor de eigen inwoners. Wil kansen bieden aan 

jonge ondernemers om leegloop ook leegloop te stoppen. Daarnaast 

moet Waalre als gemeente werken aan een toekomstgerichte, progres-

sieve, duurzame, positieve en creatieve uitstraling die past bij de onder-

nemers die zich hier willen vestigen. 

 

Stimuleren van (nieuwe) bedrijvigheid 

Een deel van de 3500 nieuwe creatieve ondernemers die Eindhoven wil 

aantrekken middels de Design Academie zou passende huisvesting moe-

ten kunnen vinden/ontwerpen binnen de grenzen van Waalre. Onze ge-

meente kan zo dienen als kraamkamer voor nieuwe bedrijven met groei-

potentieel. 

 

Vertrouwend op de kracht van mensen wil D66 binnen een aantal rand-

voorwaarden zoals duurzaamheid, creatieve ondernemers uitdagen om 

nieuwe woonvormen te bedenken, of voor hen zelf dan wel woon/werk 

combinaties voor andere spin-off ondernemers te ontwerpen die door 

opvallende architectuur blijvend internationaal de aandacht trekken. Door 

bijzondere woon/werk en woon/atelier combinatie woningen krijgen star-

tende ondernemers efficiënte mogelijkheden om hun bedrijf van de grond 

te tillen. Het bedrijventerrein De Voldijn biedt unieke mogelijkheden voor 

een revitalisatie met deze creatieve combinaties van wonen en werken. 

Daarnaast wil D66 dat Waalre meedenkt met groeiende ondernemingen. 

Huisvesting die flexibel van omvang en inrichting is, kan zich aanpassen 

aan de steeds veranderende omstandigheden waarmee ondernemers te 

maken hebben. Semipermanente verblijven voor startende creatieve on-

dernemers ter vervanging van de Brabantia en Walra ateliers is voor D66 

ook een goede optie. Daarnaast wil D66 de mogelijkheid van hoogwaar-

dige appartementen voor kort verblijf/ appartementenhotel voor HTC on-

dernemers onderzoeken. Eenmaal gesetteld in onze omgeving vergroot 

het de kansen op nieuwe spin-offs van dit soort bedrijven. 

 

D66 denkt ook aan de andere werkgelegenheid en bedrijvigheid. Met 

onze prachtige natuurlijke ligging, de cultureel-historische parels en ka-

rakteristieke Brabantse dorpskernen willen we gebruik maken van het feit 

dat we een toeristisch gebied zijn. D66 zal zich, waar mogelijk, inspannen 

D66 zegt JA tegen: 

 Creatieve woon/werk en 

woon/atelier combinaties 

 Appartementenhotel voor HTC 

ondernemers 

 Semipermanente bedrijfsver-

blijven 

 Flexibele bedrijfshuisvesting 

 Werken aan positieve uitstra-

ling ondernemersklimaat 

Waalre 
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om ondernemers optimale speelruimte te geven om op dit terrein hun 

activiteiten verder te ontwikkelen. 

 

 

Verbeteren van bereikbaarheid 

Het prachtige design viaduct over de A67 nodigt er toe uit om de uitgesto-

ken hand te grijpen en voor Waalre een logische verbinding met de HTC 

en de toekomst te maken. Daarmee wordt de weg geëffend voor HTC en 

Design ondernemers om naar Waalre komen. 

 

Bij verbetering van bereikbaarheid, denken we niet meer alleen aan we-

gen. Ook de digitale snelweg moet in Waalre aan de hoogste eisen vol-

doen om high tech ondernemers te trekken. Deze glasvezel infrastructuur 

moet up to date zijn en geen belemmering vormen voor bedrijven om zich 

in Waalre te vestigen. Verder wil D66 zo veel mogelijk vervallen bedrijfs-

terreinen benutten en anders inrichten. 

 

De invulling van deze visie moet minimaal kostendekkend worden uitge-

voerd maar beter nog voor Waalre een structurele opbrengst genereren 

door goede grondexploitatie, onroerend goed belasting, toerisme en bete-

re bezetting van de faciliteiten voor sport en cultuur. 

 

D66 zegt JA tegen: 

 Aansluiting Waalre met A67 bij 

HTC 

 Verbetering digitale infrastructuur 

 Herinrichting oude bedrijfsterrei-

nen 
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4 Besturen in Waalre 
 

Dit wil D66: 

D66 wil een dienende overheid en geen heersende. Een overheid die 

individuen, groepen, instellingen en bedrijven help om hun ambities te 

verwezenlijken en daarbij de randvoorwaarden stelt. Daarnaast moet de 

gemeente bij projecten duidelijke en heldere doelstellingen afspreken met 

gedegen financiële onderbouwing. Het reilen en zeilen van de gemeente 

moet doeltreffend, transparant en afrekenbaar zijn. 

 

Gedegen financieel beleid  

Gemeenten in Nederland staan voor een moeilijke periode. Waalre moet 

tussen 2010 en 2013 een besparing realiseren van 1,5 miljoen en dan zijn 

eventuele aanvullende maatregelen van de rijksoverheid – de operatie 35 

miljard - nog niet eens bekend. De makkelijkste oplossing is het verhogen 

van de belastingen. Hoef je niet na te denken en de burger betaalt toch 

wel, die heeft namelijk geen keuze. Dat is niet de weg die D66 wil gaan. 

Wij garanderen niet dat de gemeentelijke belastingen nooit extra zullen 

stijgen, maar wel als laatste middel.  

 

Er valt dan ook niet te ontkomen aan kostenreductie. Gemeenten mogen 

in tegenstelling tot de regering immers wettelijk geen begrotingstekort 

hebben. Het terugdringen van de kosten is voor D66 wel wat anders dan 

simpel bezuinigen en schrappen. Het biedt ook een kans om na te den-

ken over de toekomst van Waalre. Welke functies zijn nodig, op welke 

wijze, wat is dan het resultaat en tegen welke kosten. 

 

D66 wil dat de gemeente meer resultaat gestuurd gaat werken. Alleen 

geld uitgegeven aan zaken die noodzakelijk zijn, een duidelijke toege-

voegde maatschappelijke waarde hebben en een voor de burgers zicht-

baar en meetbaar resultaat geven. Professioneel projectmatig plannen 

met duidelijke financiële kaders en risico analyse vooraf. Toetsbaarheid 

van het beleid wordt mogelijk door duidelijk omschreven prestatie indica-

toren. Op deze manier kan al tijdens het project tijdig bij gestuurd worden. 

Afwijkingen op duurzame, financiële en voortgang meetpunten zouden 

een vast agendapunt in de gemeenteraad moeten zijn. Voortschrijdend 

inzicht is geen schande maar vergroot draagvlak voor beslissingen en 

creëert vertrouwen. Daar hoort ook een open en transparante informatie 

verstrekking bij. En dan ook tijdig en niet achteraf. 

 

Alleen zo kan de gemeente haar waarde voor de burger bewijzen. 

 

D66 kiest daarnaast voor professionele doelmatigheid met oog voor lange 

termijn en duurzaamheid. Dus: geen dingen doen maar dingen bereiken. 

 

Altijd is de functie sturend en niet de huidige voorziening of werkwijze. 

D66 verwerpt het idee van korte termijn bezuinigingen op onderwijs, 

jeugdbeleid, sociale samenhang en leefbaarheid als deze op de lange 

D66 zegt JA tegen: 

 Duidelijke financiële kaders, helde-

re begroting en risico analyse 

voorafgaand aan projecten 

 Prestatie indicatoren om voortgang 

te kunnen controleren 

 Afwijkingen op voortgangsmeet-

punten vast agendapunt in de ge-

meenteraad maken 

 Functie is sturend en niet de huidi-

ge voorziening of werkwijze 

 Eindresultaat telt, niet de winst op 

korte termijn 

 Efficiencyslag maken in gemeente-

lijk denken en handelen 

 Aanspreken burgers en bedrijven 

op de eigen verantwoordelijkheid 
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termijn hogere kosten of problemen gaan veroorzaken. Beter is het dan 

juist om toch te investeren als daarmee later een kostenreductie te beha-

len is. Hiermee stellen we duidelijk: wij gaan voor het totale resultaat en 

niet voor schijnoplossingen. Daarom wil D66 waar mogelijk uitbesteden of 

samenwerken als dat efficiënter, goedkoper en beter beheersbaar is. 

Vooral op gebied van inkoop is in Waalre nog een enorme slag te maken: 

scherper inkopen door beter gebruik te maken van mogelijke schaalvoor-

delen en van echte marktwerking. 

 

Daarnaast moeten inefficiëntie, bureaucratie, ambtelijke inzet zonder 

resultaat en onnodige regeltjes uit het gemeentelijke apparaat worden 

gebannen. Monitor professioneel en grijp in en stuur bij als en zodra dat 

nodig is. Belangrijk is ook dat de burgers en bedrijven door de gemeente 

worden aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid: de gemeente is 

er niet voor alle problemen. 

 

 

De overheid is er voor de burger en niet andersom. 

De vervreemding tussen burger en overheid is een zorgpunt. Te vaak zijn 

in Waalre burgers buitengesloten bij belangrijke kwesties die hun woon- 

en leefomgeving raken. Het leerlingenvervoer waarbij aanhoudende sig-

nalen van ouders werden genegeerd is een recent voorbeeld. De geluids-

schermen in de Voldijn, de zendmast en de Berkenlaan waren ook situa-

ties waar de gemeente het contact met de inwoners compleet had verlo-

ren. De onbezonnen bezuinigingsvoorstellen op de bibliotheek, het mu-

ziekonderwijs, de markt en het noodfonds - waar het niet eens nodig werd 

geacht om zelfs maar overleg te voeren met betrokkenen- liggen nog vers 

in het geheugen. Het knaagt aan het vertrouwen van de burger. Hierdoor 

dreigt het draagvlak ook voor toekomstige besluiten te verdwijnen.  

 

D66 wil zwaar inzetten om het vertrouwen van de burger terug te winnen. 

D66 vindt ook dat een gemeente haar toegevoegde waarde moet bewij-

zen. Dat kan door korte lijnen naar de burger en een hoog niveau van 

flexibiliteit en dienstbaarheid. De manier van werken moet doelmatig, 

transparant en vooral controleerbaar zijn. Juist in een kleine gemeente 

moet dit mogelijk zijn. De burger is er immers niet voor de overheid, de 

overheid is er voor de burger.  

 

In de komende raadsperiode wil D66 meer dienstverlening op maat reali-

seren. Bijvoorbeeld meer gebruik van ICT en internet. Alle simpele aan-

vragen voor vergunningen, voorzieningen en andere zaken zullen in 2014 

via internet moeten kunnen. Als de burger dat tenminste wil. Want ook 

een persoonlijk advies voor inwoners die dat willen moet mogelijk zijn. 

Hier hoort ook een betere communicatie met de burgers bij, via welk me-

dium dan ook.  

 

D66 ziet ook positieve effecten van een grotere lokale sturing. Het aantal 

taken dat wordt overgeheveld van de rijksoverheid naar gemeenten zal 

blijven groeien. Een sterkere samenwerking binnen de zogeheten A2 

gemeenten (Waalre, Heeze-Leende, Valkenswaard en Cranendonck) is 

daarvoor een voorwaarde om dit allemaal te kunnen realiseren en bekos-

D66 zegt JA tegen: 

 Betrekken van de burger in de 

besluitvorming 

 Dienstverlening op maat 

 Grotere lokale sturing en inten-

sievere samenwerking 

 Efficiencyslag maken 
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tigen. D66 wil voor de uitvoering van taken als de afhandeling van ver-

gunningen en andere aanvragen, juridische en financiële uitvoering en 

control meer samenwerken. Ook op specifieke strategische beleidstaken 

zal meer projectmatig moeten worden samengewerkt waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de gezamenlijke kennis en expertise. 

Samenwerken voorkomt dubbel werk, is goedkoper en maakt de gemeen-

te minder kwetsbaar. Voor een zelfstandig Waalre – en dat wil D66 - is 

wel een duidelijke visie nodig op wat de gemeente zelf moet blijven doen 

en wat je kunt bundelen in die samenwerking. 

 

Inzetten op efficiency is dus belangrijk voor D66. Door de bundeling van 

taken, kostenbesparing en een beter gebruik van ICT en internet, is ook 

minder huisvesting voor de gemeente nodig. Hierop kan dan ook worden 

bespaard, door verhuur of anders. Voor D66 is zelfs het gemeentehuis 

geen ‘heilig huisje’ en het doelmatig en kostenefficiënt gebruik ervan moet 

bespreekbaar gemaakt worden. 

 

 

 

 

4 



Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Denk en handel internationaal

Beloon prestatie en deel de welvaart

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Koester de grondrechten en gedeelde waarden



Voorzitter, vandaag moet de raad een beslissing nemen over de bibliotheekvoorziening in ons dorp. 

De tijd dringt, over drie weken is er niets meer. 

Dit is geen kwestie van vandaag of gisteren, reeds jaren staat de bibliotheekvoorziening met de 

regelmaat van de klok op de raadsagenda. 

 Sinds 2010 echter staat het voortbestaan van de bibliotheekvoorziening in ons dorp ter discussie.  

De voorziening zou te duur zijn, de coalitie besloot dat de subsidie omlaag moest en dat gaat 

consequenties hebben . 

Waalre is op dit moment aangesloten bij bibliotheek de kempen samen met 8 andere gemeenten, als 

laatste ingestapt in het fusieproces en als eerste er weer uit.  

Ook andere gemeentes worstelen met hun centjes, ook daar staat de bibliotheek ter discussie, maar 

voorzitter, tot nu toe is iedereen er in goed overleg uitgekomen.  

Als ik goed heb geluisterd, is alleen waalre  de onbetrouwbare partner in deze, niet alleen bibliotheek 

de kempen is daar verbolgen over ook de andere gemeentes die de over head nu met een speler 

minder moeten ophoesten. Geen betrouwbare partner zo wordt er gezegd. Dat dit niet bepaal d 

vertrouwen geeft voor de regiegemeente moge duidelijk zijn, maar dit terzijde. 

Al halverwege 2010 dus was duidelijk dat de subsidie voor de bibliotheek omlaag moest. In  juni 2011 

werden door de raad de kaders hiervoor gesteld. AWBGB  oa, dat nu ook wakker geworden is 

kennelijk, wilde de wethouder wegsturen met 50.000 euro, later is dit bijgesteld tot 100.000. 

Hier en daar werden de onderhandelingen  gevoerd en er werd nadat alle onderhandelingen  op 

niets waren uitgelopen, een tender uitgeschreven, waar  bibliotheek de kempen als enige  op 

reageerde. Zij werd te duur bevonden. 

Intensief overleg is er daarna weer gevoerd met de bibliotheek Eindhoven. Tevergeefs. Door 

bestuurswisselingen daar konden beloften niet worden waargemaakt. Veel tijd is daarmee verloren 

gegaan. 

Nu zitten we met het feit, dat er dit jaar al een ton is opgemaakt aan de leesakker om deze nog drie 

maanden open te houden. Er vindt een enorme kapitaalvernietiging plaats doorddat de boeken van 

de leesakker naar de andere vestigingen gaan.  

Over drie weken hebben we geen bieb meer in waalre. Ga dat maar eens uitleggen aan onze 

burgers.Voorzitter we zijn dus ingehaald door de tijd en onder druk keuzes maken is lastig en kost 

geld. 

Wat nu voor ligt zijn twee scenarios, waarvan toegeschreven wordt naar optie 1,drie 

jeugdbibliotheken  in de brede scholen.  

Voorzitter dit strookt niet met de opdracht. Er is geen voorziening voor de jeugd van 12 plus en de 

ouderen staan in de kou. 



Als de wethouder de opdracht niet kan uitvoeren binnen de gestelde financiele kaders, had hij de 

opdracht terug moeten geven. Maar dan wel al een tijd geleden en niet nu pas. Nu ligt er een 

voorstel waar niemand gelukkig mee is. 

Bovendien, realiseert de wethouder zich wel wat alle juridische consequenties zijn van het voeren 

van een bibliotheek in eigen beheer ? Ik heb daar mijn twijfels over. 

In ieder geval zullen de abonnementskosten voor volwassenen explosief stijgen doordat we niet 

meer zijn aangesloten bij een openbare bibliotheek. Ook voor de 12plus jeugd zijn de gevolgen niet 

te overzien. Op een enkele middelbare school bestaat een samenwerkingsverband met de 

bibliotheek eindhoven maar lang niet overal en ook daar gaat de komende tijd de schop in. 

Voorzitter in het collegeprogramma van deze coalitie, staat dat de jeugd speerpunt is, daar hoort ook 

de jeugd vanaf 12 jaar bij. 

Natuurlijk krijgen we meer en meer de beschikking over ereaders en ipads, maar de titels zijn nog 

beperkt en duur.  

Voorzitter, cultuur is een groot goed en staat hoog in het vaandel van een dorp als waalre. Daar past 

een bibliotheekvoorziening in die daar recht aan doet.  

Enige tijd geleden heb ik de wethouder in dit huis horen filosoferen over een goeie , moderne 

bibliotheek annex mediatheek. Ik ben bang dat het bij filosoferen blijft. 

 

Joke Beuger 

Raadslid D66 

Waalre 

 

 

 



Geld voor zorgleerlingen
komt er toch
Vier jaar strijd levert succes op

Het college is door de bocht, de wethouder is geca-
pituleerd. Dat is de belangrijkste conclusie. Vier jaar
lang heeft D66 gestreden voor de ondersteuning
van zorgleerlingen op de basisscholen in Waalre. In
2005 is het voorstel van D66 aangenomen om leer-
lingen met een beperking te ondersteunen. De
basisscholen in Waalre kunnen 2200 euro extra krij-
gen voor ondersteuning van deze kinderen.
Bovenop het rugzakje en samen met de ouders
worden zij verantwoordelijk voor de besteding. Het
kost de gemeente ook niets, het geld komt uit de
besparing op het leerlingenvervoer. Immers, ieder
kind dat door deze maatregel niet naar het speciaal
onderwijs gaat, scheelt de gemeenten in het - zeer
dure - vervoer. “Liever geld naar het onderwijs dan
aan taxibusjes”, vindt D66.

Het nieuwe college - sinds 2006 gedomineerd door
de PvdA - frustreerde echter vanaf begin de uitvoe-
ring. Ouders werden weggestuurd en scholen met
een onmogelijke administratie opgezadeld. De
belofte om met de scholen, MEE en het gehandicap-
te platform overleg te voeren, werd niet nageko-
men en de rapportages bleven in de la. Jaar na jaar
heeft D66 aandacht gevraagd voor deze misstan-
den. Maar de huidige coalitie bleef doof en de zaak
voor zich uitschuiven. En de wethouder kreeg alle
ruimte om te roepen dat hij wel maar de scholen
niet wilden. “Ze willen het geld niet hebben,” was
iedere keer het verhaal. In werkelijkheid paste het
beleid om zorgleerlingen te ondersteunen niet in de
politieke visie van deze PvdA wethouder. En door
aanvragers buiten de deur te houden en niet eens
een ontvangstbevestiging te sturen, blijft het buiten
beeld en komt het beleid ook niet van de grond. 

Tot het college dit voorjaar een brief aan de raad
stuurde om het einde van de regeling aan te kondi-
gen. D66 weigerde een door de gemeenteraad
vastgesteld beleid via de achterdeur te laten afvoe-
ren. Toen bleek ook de regeling al lang te zijn
afgeschaft en aanvragen gewoon werden wegge-
gooid. Het college heeft de raad dus altijd onjuist
geïnformeerd. Terecht heeft de gemeenteraad dit
niet geaccepteerd en een motie van D66 gesteund.
Het beleid moet worden uitgevoerd. 

Het college heeft het nog even geprobeerd en de
eerste nieuwe aanvragen werden weer geweigerd.
Maar toen de wethouder in september voor de
radio nog steeds beweerde geen enkele aanvraag
te hebben gezien, was het hek van de dam. Ouders
en scholen kwamen in geweer, schreven brieven en
spraken in tijdens de raadsvergadering. De wethou-
der is een jokkebrok, zoals een van de ouders het
formuleerde. Scholen - het getalm meer dan zat -
stuurden de aanvragen gebundeld in een envelop
weer op.

Het tekende het einde van het verzet en het colle-
ge is gezwicht. Alle aanvragen worden nu wel in
behandeling genomen en - vier jaar later - wordt
het beleid uitgevoerd. Eindelijk geld voor onder-
steuning, eindelijk meer handen in de klas, einde-
lijk erkenning voor de ouders. En dat is positief
nieuws, voor alle leerlingen.

Anders

Duidelijk

D66

Ja

D66
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Wat heeft D66 voor onze
inwoners bereikt
Een korte bloemlezing

Voorkomen dat het enige Rietveldhuis in Waalre is gesloopt
Het college wilde een sloopvergunning afgeven voor het enige
Rietveldhuis dat Waalre rijk is. Een motie van D66 om dat te verhinderen
haalde een meerderheid en in plaats met de grond gelijk gemaakt, is het
monumentale pand nu gerenoveerd. 

Leerlingenvervoer 
De problemen bij het leerlingenvervoer zijn door D66 meermalen aan de
orde gesteld. Terwijl het college hardnekkig bleef ontkennen dat er iets aan
de hand was, brak eind 2008 de kruik volledig. Grote misstanden en de
veiligheid van de kinderen bleek in het geding. Op voorstel van D66 - en
tegen de zin van het college - heeft de raad ingestemd met een adviesraad
leerlingenvervoer. Ouders praten nu mee over het vervoer van hun kinderen.

Geluidsschermen
Bij het ontwaken werden de bewoners van de Voldijn op een voorjaars-
ochtend verrast met de komst van stalen damwanden achter hun huis.
Het bleken nieuwe geluidsschermen. De overheid was ‘vergeten’ met de
omwonenden te overleggen over de uitvoering van de schermen. Reactie
van het college: “dan hadden de bewoners maar bezwaar moeten
maken”. Een motie van D66 dwong het college om aanvullende maat-
regelen te nemen en een fors beplantingsplan uit te voeren.

Zendmast
Omwonenden van het boerenbond terrein werden verrast door de bouw
van een grote zendmast voor het C2000 systeem, waar gelijk ook maar
een GSM mast aan wordt gehangen. Bewoners zijn niets gevraagd en
ook het informeren bleek ‘vergeten’. D66 heeft zich sterk gemaakt en nu
kan deze mast wel ergens anders worden neergezet.

Muziekonderwijs
Zonder enige vorm van overleg wilde het college alle subsidie voor
muziekonderwijs schrappen. Omdat volgens de wethouder muziekonder-
wijs niets bijdraagt aan het jeugdbeleid en de ontwikkeling van kinderen.
Onzin natuurlijk. Een voorstel van D66 om deze bezuiniging te schrap-
pen, werd dan ook aangenomen.

Markt
Menig marktondernemer verslikte zich in de ochtendthee toen hij in de
krant las dat de markt in Waalre zou worden opgeheven. Geen toege-
voegde waarde en kost teveel, meende het college, dat het ook hier niet
nodig vond om mensen te informeren dat hun broodwinning op de tocht
stond. Een voorstel van D66 om op de hoge ambtelijke kosten te bezuini-
gen en de ondernemers hun marktwinkel te laten behouden, haalde het.

Noodfonds
In Waalre geeft het diaconaal noodfonds ondersteuning aan mensen in
acute nood. Het gaat vaak om kleine, maar wel erg welkome, bedragen.
Al jaren geeft de gemeenten samen met de kerken geld voor dit werk.
Onzinnig en niet nodig, volgens de wethouder. Via via moesten de
mensen van het noodfonds horen dat de gift zou worden geschrapt. Een
voorstel van D66 om deze bezuiniging te schrappen, haalde het glansrijk.

Woonvisie
D66 heeft zich sterk gemaakt voor een woonvisie in Waalre. De komende
jaren moeten er veel woningen worden gebouwd, maar er werd in Waalre
vooral gepraat over stenen. In 2008 werd pijnlijk duidelijk dat het aan een
visie op het wonen ontbreekt. Er bleek geen enkel idee te zijn welke woon-
behoefte er is onder de inwoners. Het heeft volgens D66 geen zin om een
woningbouwprogramma vast te stellen zonder een woonvisie aan wat voor
soort woningen er behoefte is. Die woonvisie is er nu eindelijk gekomen.

Niet wij maar u
staat centraal

D66 is een sociaal-liberale partij,
die zich sinds haar oprichting
bezighoudt met vernieuwing en
democratisering. D66 gelooft in
de eigen kracht van mensen en
het recht van ieder individu om
zijn of haar leven naar eigen
inzicht invulling te geven. De
overheid moet zo min mogelijk
obstakels opwerpen en zo veel
mogelijk ruimte bieden om dit
voor ieder mens mogelijk te
maken. Daarbij is het respecteren
van de (grond-)wet en van
gedeelde waarden noodzakelijk.

Fractieleider Kees de Zeeuw van
D66 wordt ondersteund door
een enthousiast team dat
bestaat uit de fractievertegen-
woordigers Joke Beuger en
Nienke de Wit en fractiemede-
werker Jan Willem Gombert. 

Kees de Zeeuw

Joke Beuger

Nienke de Wit

Jan Willem Gombert



 

 

     

 

 
 

 

 

Motie bevoorrading Winkelcentrum De Bus 
 
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 8 februari 2010, 
 
Overwegende dat: 

 De huidige situatie van de bevoorrading van het winkelgebied De Bus tot gevaarlijke 
situaties leidt 

 Er blijkens de beantwoording door het college van B&W op de door de fractie van 
D66 gestelde vragen geen regels en voorschriften zijn ten aanzien van de 
bevoorrading van winkels in het winkelgebied 

 Dit wel wenselijk is, mede gelet op het feit dat deze er voor het winkelgebied Den 
Hof namelijk wel zijn 
 

Is van mening dat: 

 Nadere regels en voorschriften ten aanzien van de bevoorrading de (verkeers) 
veiligheid rondom het winkelgebied De Bus verbeteren  
 

Verzoekt het college: 

 In samenspraak met de ondernemers in het winkelgebied De Bus te komen tot 
afspraken met betrekking tot de bevoorrading van de winkels in het winkelgebied 
en daarmee de (verkeers)veiligheid te verbeteren. 

 
 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De fractie van D66   

C.W. de Zeeuw        

J. Beuger    
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Herbouw of verbouw haalbaarheidsonderzoek 
 
 

 
 
 

In opdracht van de Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang  
(Waarborgfonds Kinderopvang)  

voor de gemeente Waalre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 juli 2012 
Onderzoek door H. Winkels de Leeuw, BENBS te Rotterdam 
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1. Inleiding 

 
Het schoolgebouw aan de Meester Slootsweg 1, Waalre heeft als gebruiker de basisschool  
De Wilderen. Voor de school is het bevoegd gezag de onderwijsstichting SKOzoK, secretariaat 
Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven. De school verzorgt basisonderwijs aan ruim 500 
leerlingen verdeeld in 20-21 groepen. Directeur van de school is de heer T. (Theo) Houben.  
Ten behoeve van dit onderzoek heeft hij de onderzoeker op 11 juni 2012 de school laten zien en 
rapportages en tekeningen verstrekt die voor het onderzoek zijn gebruikt. Vooraf en aanvullend is 
informatie verstrekt door mevrouw I. Bussem en de heer B.Voesten van adviesbureau Metanoia 
Projectmanagement. Telefonisch is er contact geweest met de heer G. de Wit van de aanbieder 
kinderopvang Kinderstad. 
 
In het onderzoek worden mogelijkheden voor levensduurverlenging van het bestaande gebouw 
vergeleken met vervangende nieuwbouw. De berekeningen voor deze rapportage zijn gebaseerd op 
de Modelverordening voorziening huisvesting onderwijs van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) 2012. Voor zover bekend komt de verordening van de Gemeente Waalre op de 
relevante onderdelen overeen met deze Modelverordening.  
 
Gebruik is gemaakt van de volgende rapportages: 
 
1. Renovatieonderzoek Basisschool de Wilderen te Waalre 26 april 2007, Laride Bouwmanagement 

bv Veldhoven 
2. Brede School Waalre-Dorp, Locatie-ontwikkelingsonderzoek en Haalbaarheidsonderzoek 
 9 januari 2008, Van Aarle De Laat bouwmanagers onderwijs B.V. 
3. Ruimtelijke inpassing Brede school Waalre-dorp, Grontmij 
4. Adviesnota brede school Waalre-Dorp 31 mei 2011 Gemeente Waalre, Beleid & Uitvoering 
5. Plan van aanpak V3 Ontwikkeling brede school De Wilderen, 20 december 2011 Laride B.V. 

Veldhoven 
6. Voorstel Gezamenlijke behandeling van 5 dossiers maatschappelijke voorzieningen 
 27 april 2012 
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2. Huisvestingscapaciteit 

 
Het schoolgebouw Meester Slootsweg 1 is in 1975 in gebruik genomen. Naast enkele interne 
aanpassingen is in 1999 het gebouw uitgebreid met ca. 150 m2 personeelsruimten. 
 
Op locatie zijn 26 groepslokalen aanwezig. Normatief bedroeg de oppervlakte in 1975: 
105+26*105 + 2*90 = 3.015 m2.  
De huidige normering geeft bij 3.015 m2 een capaciteit van 560 leerlingen. Wanneer gekozen wordt 
voor twee verschillende onderwijsconcepten moet rekening worden gehouden met een extra vaste 
voet van 200 m2. Uitgaande van een lichte daling van het leerlingaantal zou het huidige pand net 
voldoende ruimte hebben voor twee gescheiden onderwijsconcepten. Uitgaande van 560 leerlingen 
bedraagt de gemiddelde groepsgrootte ruim 23 leerlingen. 
 
Het bebouwd oppervlak is 3.200 m2 (rapportage 2).  
 
Door de directeur van de school is aangegeven een aantal leerlingen van ruim 500 verdeeld over  
20-21 groepen waarschijnlijk te achten. Groei van de school kan nog plaatsvinden indien in Hoog 
Waalre geplande woningen worden gerealiseerd. 
 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van 2 onderwijsconcepten met elk 12 groepen en 275 leerlingen, 
totaal 550 leerlingen.  
Per onderwijsconcept is volgens de gemeentelijke verordening 200+275*5,03 =1.583 m2 nodig indien 
wordt gesimuleerd dat het twee zelfstandige scholen betreft. 
 
Volgens rapportage 4 is voor Kinderstad nodig 
Kinderdagverblijf  5 groepen 644  m2 
Peuterspeelzaal 1 groep 118  m2 
Buitenschoolse opvang 60-80 kindplaatsen 412  m2 
Totaal  1.174  m2 
 
Telefonisch is door Kinderstad meegedeeld dat een bouwbudget van € 2.000/m2 bvo beschikbaar is. 
Dit is een budget voor hun eigen gebouw (KDV en BSO).
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3. Locatie  

De locatie Meester Slootsweg 1, Waalre sluit aan de zuidzijde aan op semi-openbaargebied 
(sportvoorzieningen en begraafplaats) en aan de noordzijde op een woonwijk met vrijstaande 
woningen. Zie bijlage 1 voor een indruk van de terreinvorm met huidige bebouwing. 
In rapportage 2 zijn duidelijke tekeningen van de locatie opgenomen. In rapportage 3 is vermeld dat 
op de betreffende locatie maximaal 3.740 m2 in 2 lagen kan worden gebouwd. In latere stukken 
(rapportage 5) is aangegeven dat bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk zijn. Die aanname is 
discutabel. Gemeente geeft echter aan dat eventuele bestemmingsplanwijziging geen belemmering 
mag zijn voor een gebouw voor de komende 40 jaar. 
 
Volgens rapportage 2 is het bebouwd oppervlak 3.200 m2 in eenlaagse bouw.   
Om het maximum bebouwd oppervlak te bereiken kan nog worden uitgebreid met 540 m2.  
 
 

4.  Het gebouw 

Het gebouw verkeert in een matige staat van onderhoud. De gevels bestaan over grote oppervlakten 
uit houten kozijnen met enkelglas. De dichte buitenwanden en daken zijn vermoedelijk niet geïsoleerd.  
Bij schouw van het gebouw is gebleken dat veel onderhoud is uitgesteld in afwachting van 
bouwactiviteiten. Aan de buitenkant, het eerste visitekaartje, maakt het gebouw daardoor een wat 
smoezelige indruk die nog wordt versterkt door de slechte staat van de bestrating en de agressief 
ogende klimbeveiliging die is aangebracht (noodzaak ongetwijfeld). Binnen is het gebouw ook 
gedateerd. Gruizende of geschilderde schoonmetselwerkwanden, donkerbruine vloer- en 
wandafwerkingen, elektriciteitslurpende verlichting en een beperkte geluidisolatie tussen de ruimten 
onderling. Gangen, hallen en ”verbindingsruimten” staan vol meubilair. Zowel de verlichting als de 
verwarming is niet efficiënt en werkplekgericht. De samenvatting van de schouw is niet verrassend. 
Gezien het bouwjaar is de noodzaak van een uitgebreide aanpassing en opfrissing urgent. Binnen de 
gevellijnen of in een uitbreiding moeten door plattegrondwijzigingen staf- en personeelsruimten en 
bergingen worden gerealiseerd. Aangezien het gebouw uit 1 bouwlaag bestaat is de brandveiligheid 
voldoende geborgd. Voorzieningen voor minder validen zijn aanwezig of eenvoudig realiseerbaar. In 
deze rapportage is uitgangspunt dat in het pand geen asbest is verwerkt. De luchtfrisheid in het pand 
is niet goed beheersbaar. Door de mogelijke dwarsventilatie via de ”hallen” tussen de lokalen zal over 
het algemeen de luchtfrisheid in de groepsruimten voldoende zijn. Er is vorig jaar een voorziening 
aangebracht om de ventilatie in het gebouw te verbeteren. Deze voorziening is geplaatst met als 
uitgangspunt dat er in 2015 een nieuwe school in gebruik genomen zal worden.  
 
 

5. Besluitvorming tot heden  

Al meerdere jaren is in de gemeente overleg gevoerd over uitbreiding en/of vervangende  nieuwbouw, 
waarbij ook andere locaties zijn onderzocht. Uit de onderzoeken is uiteindelijk de huidige locatie als 
meest breed aanvaardbaar naar voren gekomen. De gebruikers van de locatie zijn in voor 
samenwerking in een zogenaamde multifunctionele setting waarbij, zeker op termijn, ook ruimte is 
voor intensiever gebruik van de voorzieningen door de buurt en voor ( kindgerelateerde ) andere 
voorzieningen. 
 
Door de gemeenteraad is recent gevraagd te bezien of de beslissing om volledige nieuwbouw te 
realiseren moet worden heroverwogen. Die heroverweging is aanleiding voor deze rapportage. 
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6. Alternatieven 

Voor het huisvestingsonderzoek is gekozen voor een alternatievenstudie, waarbij per optie gekeken 
wordt naar:  

 Handhaven en renoveren als schoolgebouw     

 Handhaven, renoveren als schoolgebouw en uitbreiden voor kinderopvang  

 Vervangende nieuwbouw school     

 Vervangende nieuwbouw kinderopvang en onderwijs  
 
Naast de investeringskosten en de daarop gebaseerde kapiltaallast per jaar zijn kengetallen gebruikt 
voor de (resterende) gebruiksduur en de gebouwgebonden exploitatie (onderhoud/ 
energie/schoonmaak).  
 
Er zijn op basis van een beperkte schouw  globale kostenberekeningen opgesteld.  De cijfermatige 
uitwerking is opgenomen in bijlage 2. 
 

A. Aanpassing en beperkte herinrichting inclusief updating installaties 
B. Uitbreiding van het bestaande gebouw met ca. 540 m2 in 2 lagen. In totaal komt dan 

3.200+1.080= 4.280 m2 beschikbaar voor het programma van 1.583+1.583+1.174=4.340 m2. 
Door de PSZ onder te brengen in de school of een zeer beperkt deel (60 m2) op de 
bestaande school te realiseren kan het plan stedenbouwkundig haalbaar worden gemaakt. 

C. Volledige nieuwbouw solitair (3.166 m2) en volledige nieuwbouw als multifunctionele 
accommodatie/ brede school (4.340 m2) 

 
  

A. aanpassing en beperkte herinrichting 
 
Daken en vloeren worden waar mogelijk geïsoleerd. De buitenkozijnen worden vervangen en voorzien 
van hoogwaardige beglazing. Dichte buitenwanden worden geïsoleerd. Na isolatie van het dak wordt 
een nieuwe dakbedekking aangebracht. Bezien moet worden of de boeiboorden en dakranden 
volledig moeten worden vernieuwd. De indeling van het gebouw wordt aangepast, binnenwanden 
worden opgeknapt. De beglazing van de raamkozijnen tussen lokalen en hallen en in de gangen wordt 
gedeeltelijk vervangen met veiligheidsglas. De schuifwanden worden opgeknapt. Bij de herinrichting 
worden ook voorzieningen getroffen die multifunctioneel gebruik overdag en ’s avonds mogelijk 
maken. Gedacht wordt aan compartimentering van verwarming, verlichting, ventilatie en beveiliging. 
Ter verbetering van het binnenklimaat vinden aanpassingen plaats in de luchtbehandeling door het 
aanbrengen van mechanische ventilatie met warmteterugwinning in af- en toevoer van de 
ventilatielucht. Het sanitair en de waterleidingen worden vervangen. De elektrische installatie wordt 
vernieuwd met het aanbrengen van daglichtgestuurde energiezuinige armaturen en de nodige data-
aansluitingen met bijbehorende wandcontactdozen voor de apparatuur worden aangebracht. In bijlage 
2 volgt de raming van de investeringskosten voor renovatie van het gehele gebouw. Er is gebruik 
gemaakt van ervaringscijfers van BENBS. 
 
Gerekend is dat renovatie en aanpassing gefaseerd kan plaatsvinden. Een eerste globale opzet van 
de fasering is in bijlage 3 uitgewerkt. 
 
De mogelijkheden voor verbetering van de bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit van het oude 
gebouwdeel zijn beperkt. Aanpassingen ter verbetering van het ruimtegebruik als verbetering van de 
logistiek en beperking van de oppervlakte zijn lastig door te voeren en daardoor kostbaar. Verder mag 
worden verwacht dat over ongeveer 15 jaar opnieuw een behoorlijke aanpassing nodig zal zijn. 
De exploitatiekosten (vooral energie) kunnen worden beperkt.  
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Bij renovatie mag van het bestuur een bijdrage in de kosten worden verwacht die als regulier 
onderhoud zijn aan te merken. Deze bijdrage is op 20% geraamd en in mindering gebracht op het 
door de gemeente te financieren deel. De toepasselijke onderwijsregelgeving biedt overigens geen 
duidelijk houvast of richtsnoer voor een bijdrage van de kant van de school. De omvang van de 
bijdrage zal dan ook nog moeten worden uitonderhandeld met het schoolbestuur. 
 

B. School renoveren en uitbreiding voor Kinderstad in 2 lagen 
 
Naast aanpassing en herinrichting van het bestaande gebouw is uitbreiding voorzien tot in totaal een 
multifunctionele accommodatie. 
 
Renovatie+uitbreiding wordt waarschijnlijk duurder dan strikt nodig omdat de locatie cq. het 
bestemmingsplan waarschijnlijk dwingt om op minstens 2 plekken aan het bestaande gebouw aan te 
bouwen., in de berekeningen is dit meegenomen. 
 
Naast kosten voor tijdelijke voorzieningen tijdens de bouw (geen noodlokalen) zijn aansluitkosten 
bestaand-uitbreiding begroot en de kosten van de uitbreiding zelf. Het spreekt voor zich dat de 
optimale organisatorisch multifunctionele eenheid niet wordt bereikt met een herinrichting en door de 
locatie gedwongen aanbouw op zo nodig meerdere plekken. De financiering van de uitbreiding ten 
behoeve van kinderopvang in combinatie met de renovatie van het bestaande schoolgebouw is 
onzeker, omdat Kinderstad heeft aangegeven dat het enkel wil investeren in nieuwbouw. De 
uitbreiding zal dan zodanig moeten worden gesitueerd dat deze is af te splitsen en verkoopbaar, resp. 
in eigendom overdraagbaar is. 
 
Ook onderwijskundig zal deze oplossing beperkingen hebben. De ”levensduur” van de oplossing is op 
15 jaar berekend. Die levensduur wordt zowel in rapportage 2 als 3 genoemd. In rapportage 5 wordt 
25 jaar genoemd. Uitgaande van een levensduur bij nieuwbouw is die laatste aanname te 
optimistisch. Omdat het aanbouwen van bijna 1.200 m2 zal inhouden dat functies van ruimten worden 
uitgewisseld is gerekend dat de levensduur van het schooldeel in die optie 20 jaar bedraagt. 
 

C. volledige nieuwbouw (solitair en in combinatie) 
 
De optie solitair is aangegeven om aan te tonen dat een multifunctioneel gebouw voor de gemeente 
geen extra kosten impliceert. Het bestemmingsplan kent een maximale bouwhoogte van 6.00 m. hoort 
daarbij een ontheffingsmogelijkheid van 10%. Over het algemeen is voor een tweelaags 
schoolgebouw 6.00 m voldoende mits er geen installatievoorzieningen op de daken nodig zijn.  
 

Naast optimale onderwijskundige kwaliteit kan een voor de buurt overlastbeperkende oplossing 
worden gerealiseerd.  
 
Ten opzichte van de ander oplossingen is nieuwbouw in exploitatie (vooral energie en onderhoud) 
aanzienlijk goedkoper. De levensduur van het pand wordt op 40 jaar gesteld.
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7.  Kostenvergelijking 

kostenvergelijking

aanpassing

aanpassing +

uitbreid ing nieuwbouw

solitair combinatie

bes taand 2.698.324€           2.698.324€          

nieuw 2.348.000€          4.485.000€            6.830.000€              

aansluit/sloopkosten 120.000€             200.000€               200.000€                 

impulsgelden 500.000€               500.000€                 

voorzieningen 120.000€              240.000€             60.000€                 120.000€                 

herstel terrein 50.000€                50.000€               

aandeel Kinderstad 2.468.000-€          2.402.101-€              

financiering gemeente 2.868.324€           2.988.324€          5.245.000€            5.247.899€              

afschr ijving 15 20 40 40

aantal leer lingen 550 550 550 550

afschr ijving/jaar 191.222€              149.416€             131.125€               131.197€                 

gemiddelde rente bij 4% 57.366€                59.766€               104.900€               104.958€                 

jaarlasten gemeente 248.588€              209.183€             236.025€               236.155€                 

per leerling 452€                     380€                    429€                      429€                        

exploitatie per jaar /m2 70,00€                  63,00€                 50,00€                   45,00€                     

totaal school 3.200                    3.200                   3.166                     3.166                       

jaarkosten school 224.000€              201.600€             158.300€               142.470€                 

per leerling school 407€                     367€                    288€                      259€                        

totaal

uitgaven /jaar 472.588€              410.783€             394.325€               378.625€                 

per m2 148€                     128€                    125€                      120€                        

per leerling 859€                     747€                    717€                      688€                        

kapitaalslasten

berekening annuiteit

som 2.868.324€           2.988.324€          5.245.000€            5.247.899€              

rente 4% 4% 4% 4%

looptijd 15 20 40 40

jaarlast 248.058€              211.429€             254.804€               254.944€                 

per leerling 451€                     384€                    463€                      464€                        

berekening lineai r jaar 1 305.955€              268.949€             340.925€               341.113€                 

jaar 1 per leerling 556€                     489€                    620€                      620€                        

laatste jaar per leer l. 362€                     283€                    248€                      248€                        

gemiddeld per leerling 459€                     386€                    434€                      434€                         
NB1:  Bij de aanpassing met uitbreiding is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 20 jaar.  
Het merendeel van de bij de school in gebruik zijnde ruimten zal in 15 jaar worden afgeschreven  
maar een deel van de gemeenschappelijke in 40. Bij 80% in 15 jaar en 20% in 40 wordt de 
gemiddelde termijn 20.  
NB2:  Alle bedragen zijn inclusief 19% btw. 
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8. Afwegingen en advies 

onderwijskundige kwaliteit 10%

renovatie 70%

renovatie + uitbreiding 70%

nieuwbouw 90%

nieuwbouw als brede school 95%

jaarlasten gemeente *) 25.000€            

renovatie 248.588€          

renovatie + uitbreiding 209.183€          

nieuwbouw 236.025€          

nieuwbouw als brede school 236.155€          

*) gemiddelde rente

exploitatiekosten school 25.000€            

renovatie 224.000€          

renovatie + uitbreiding 201.600€          

nieuwbouw 158.300€          

nieuwbouw als brede school 142.470€          
 

 
In de schema’s is getracht de verschillende opties visueel te maken. Uitgaande van een maximale 
onderwijskundige kwaliteit van de huisvesting van 100% wordt de kwaliteit van het gerenoveerde pand 
op 70% geraamd en van nieuwbouw als brede school op 95%. Renovatie met uitbreiding komt op 
60% en nieuwbouw als school op 90. Met renovatie lijkt het  niet mogelijk om het pand te revitaliseren 
tot een schoolgebouw met een moderne en toekomstgerichte uitstraling. Zowel de opzet van de 
plattegrond als de eenlaagse bouw beperken de mogelijkheden voor de ontwerpers. 
 
In de twee onderste schema’s zijn de jaarlasten voor de gemeente en de jaarkosten voor de school 
geïndiceerd in veelvouden van € 25.000,-. De optie renovatie lijkt financieel voor de gemeente iets 
gunstiger, maar zowel de onderwijskundige kwaliteit als de jaarkosten voor de school compenseren dit 
ruim. Meegewogen moet worden dat de afgelopen jaren de exploitatiekosten bijzonder hoog zijn 
geweest vooral voor energie. In de jaarkosten voor de school is niet opgenomen dat bij renovatie een 
bedrag van € 675.000,- regulier onderhoud is verrekend. 
 
De mogelijkheden voor realisering van maximale bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit en 
meervoudig gebruik kunnen bij nieuwbouw maximaal worden benut. De jaarlasten zijn zowel per m2 
als per leerling in de optie nieuwbouw gunstig ten opzichte van de opties aanpassing en aanpassing 
plus uitbreiding.  
 
De in de gemeentelijke raming (rapportage 6) opgenomen post onvoorzien van € 600.000,- is niet 
overgenomen. Het risico “onvoorzien” van de bouw van de school kan binnen budgetovereenkomst 
met de opdrachtgevers en/of uitvoerende partijen voor de gemeente tot 0 worden beperkt. In de 
begroting voor aanpassing is een post onvoorzien van 10% opgenomen.  
 
Er zijn nog enkele mogelijkheden om de kosten te beïnvloeden.  
Omwille van de vergelijking zijn de kosten nu berekend op een te verwachten aantal van 550 
leerlingen. Indien die prognose wordt bijgesteld kan de ruimtebehoefte voor de school met 5 m2 
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(omgerekend  € 6.170,-) per leerling worden verlaagd. Bij 50 leerlingen minder een bedrag van € 
308.500,-.Er is in de berekeningen verder uitgegaan van 2 onderwijsconcepten met andere woorden 2 
zelfstandige vestigingen. Dit betekent een extra vaste voet van 200 m2 (€ 246.800,-) en een extra 
startbedrag bij de berekening van de bouwkosten van € 289.265,-). 
 
In de financiële planningen moet wel nog rekening gehouden worden met wijziging van het btw-
percentage, de mogelijke aanwezigheid van asbest, eventuele aanpassingen van de infrastructuur in 
de wijk en apparaatskosten van de gemeente. Deze opmerkingen zijn zowel bij renovatie als bij 
nieuwbouw relevant. Het financiële overzicht is dus enkel gebaseerd op de bouwkosten van de school 
en eventuele uitbreiding voor Kinderstad.  
 
Het advies is zo snel mogelijk een nieuwbouwplan te realiseren. Het verschil in jaarlijkse 
kapitaalslasten weegt niet op tegen de mogelijkheden die nieuwbouw biedt voor meer 
onderwijskundige kwaliteit en duurzaamheid. Het schoolbestuur zal bovendien rekening 
moeten houden met forse, structureel hogere exploitatielasten bij een keuze voor renovatie. 
 
Het is tevens de moeite waard om te bezien of met de huidige rentestand niet met 
”schatkistbankieren” gefinancierd kan worden. Deze optie staat open voor schoolbesturen 
tegen een historisch laag rentepercentage van ca 2% (30 jaar vast). De kapitaalslasten van het 
project kunnen daarmee nog worden verlaagd. Bij deze optie sluit het schoolbestuur de lening 
af, geborgd met een gemeentegarantie. Deze wijze van financiering (ook wel 
doordecentralisatie of budgetovereenkomst genoemd) is zeer recent toegepast voor een 
nieuwe brede school in St Michelsgestel. Een dergelijk arrangement biedt bovendien meer 
ruimte aan innovatieve aanbestedings- en contractsvarianten, waarbij uitvoerende partijen 
risicodragend participeren in de financiering. Zo zou een energie-neutraal gebouw kunnen 
worden uitgevraagd, waarbij de eventuele extra investeringslasten worden terugverdiend door 
besparing op energielasten, een en ander voor rekening en risico van de uitvoerende partijen. 
Anders dan in een traditionele financiering op basis van de gemeentelijke 
huisvestingsverordening stimuleert een dergelijke subsidie- annex contractsverhouding een 
schoolbestuur bij te dragen in de investeringslasten.  
 
De eerste stap is het ontwikkelen van een ruimtelijk en technisch programma van eisen 
inclusief kostenraming en een voorstel voor selectie van de verdere partners als architect en 
aannemer.  
 
Zowel voor renovatie als voor nieuwbouw geldt dat een onderzoek naar asbest moet worden 
uitgevoerd. Gezien de mogelijke kostenimplicaties is spoed gewenst.  
 
In de huidige situatie op de bouwmarkt lijkt een snelle bouwvoorbereiding + aanbesteding 
kostenbesparend.  
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bijlage 1 

 
de locatie 
 

noord 
 

 
 

zuid



Rapportage herbouw of verbouw basisschool De Wilderen Waalre, Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang 12 

bijlage 2 

 
begroting 
 

10.100.282

brede school

Waalre

normatieve ruimtebehoefte

bruto vloeroppervlakten ( m2 bvo )

leerlingen groepen

school A 275 12 1.583        m2 bvo

onderwijsconcept 1

school 1 275 12 1.583        m2 bvo

onderwijsconcept A

kinderdagverblijf 5 625           m2 bvo

peuterspeelzaal 1 115           m2 bvo

buitenschoolse opvang 60-80 500           m2 bvo

550 4.407        m2 bvo

bvo in m2

bestaande locatie 3.200        (raming op basis tekening kadaster)

toekomstige situatie 4.748        

ruimtebehoefte gebaseerd op ruimtelijke programma's van eisen (rapportage 4)

school A normberekening 1.583        inclusief speellokaal

school 1 normberekening 1.583        inclusief speellokaal

kinderdagverblijf pve 644           

peuterspeelzaal pve 118           

buitenschoolse opvang pve 412           

4.340        
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12.100.282 beperkte aanpassing /  inhaalslag onderhoud bestaand gebouw

multifunctionele accommodatie

Waalre uitgangspunten

gefaseerd in 5 fases van elk 13 weken

gebouw wordt gelijktijdig aangepast en uitgebreid

exclusief  eventuele asbestverwijdering

exclusief  losse inrichting ( bureaus, kluisjes enz. )

exclusief  meubilair, overige inrichting en verhuiskosten

algemene bouwkosten naast uitbreiding

omschrijving aantal eenheid kosten/eenh. totaal

begeleiding/uitvoering/werkvoorbereiding 65 wkn 2.000€            130.000€             

gereedschappen en machines 65 wkn 200€               13.000€               

rolsteigers/drogers 65 wkn 300€               19.500€               

opruimen en aanvegen tijdens uitvoering 65 wkn 200€               13.000€               

beveiliging afsluiting gebouw bouwperiode 1 post 1.800€            1.800€                 

containerkosten (container 10 m3) 2 stuks 1.000€            2.000€                 

schoonmaakwerkzaamheden na bouwperiode 3.200 m2 4€                   12.800€               192.100€              

verbetering oudbouw

ingrijpend herstel daken 3.200             m2 120€               384.000€             

sanitair (toestellen) 102                stuks 300€               30.600€               

binnenwanden (incl. beglazing) 600                m2 60€                 36.000€               

buitenwand dicht isoleren 398                m2 12€                 4.774€                 

buitenwand open vervangen 1.435             m2 440€               631.488€             

plafonds herstellen/vervangen 2.900             m2 12€                 34.800€               

binnenschilderwerk 1                    post 75.000€          75.000€               

vloerisolatie 2900 m2 15€                 43.500€               

vloerafwerking marmoleum (2,5mm) 2.900             m2 40€                 116.000€             

warmtedistribut ie (c.v.-leidingen) onderhoud 1                    post 5.000€            5.000€                 

warmtedistribut ie (radiatoren) onderhoud 1                    post 7.500€            7.500€                 

regeling klimaat aanpassen 24                  post 7.500€            180.000€             

elektrotechnische voorzieningen aanpassen 2.900             m2 25€                 72.500€               

dataaansluitingen 145                stuks 90€                 13.050€               

(TL)-verlichting vervanging/reparatie 290                stuks 120€               34.800€               

communicatie intercom 30                  stuks 300€               9.000€                 

kleefmagneten rookdeuren 16                  stuks 500€               8.000€                 

brandmeldinstallatie aanpassen 1                    post 15.000€          15.000€               

beveiliging (inbraak) 1                    post 5.000€            5.000€                 

beveiliging/noodverlichting 10                  stuks 600€               6.000€                 1.712.012€           

1.904.112€           

onvoorzien 10% 190.411€             2.094.523€           

algemene kosten uitvoerende bedrijven 8% 167.562€             2.262.085€           

winst en risico uitvoerende bedrijven 4% 90.483€               2.352.568€           

constructie all-risk verzekering 0,4% 9.410€                 2.361.978€           

btw 19% 448.776€             2.810.754€           

bijkomende kosten/begeleiding en toezicht 20% 562.151€             3.372.905€           

onderhoud rekening school -20% 674.581-€              

vergoeding gemeente 2.698.324€           
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12.100.282

multifunctionele accommodatie

Waalre

investeringskosten uitbreiding ten behoeve van Kinderstad

Berekend zijn de investeringskosten uitbreiding volgens de modelverordening van de VNG 2010

school A bestaand uitbreiding totaal

normatieve behoefte 1.583                m2 bvo 1.583          

aanwezig ( raming ) 1.600                m2 bvo 1.600          

uitbreiden met 17-                     m2 bvo 17-               

school 1

normatieve behoefte 1.583                m2 bvo 1.583          

aanwezig ( raming ) 1.600                m2 bvo 1.600          

uitbreiden met 17-                     m2 bvo 17-               

Kinderstad

normatieve behoefte 1.240                m2 bvo 1.240          

aanwezig ( raming ) -                    m2 bvo -              

uitbreiden met 1.240                m2 bvo 1.174          

3.200          1.140          4.406          

Kinderstad

overige oppervlakte 1.174            2.000€              2.348.000€              

2.348.000€              

per m2 2.000€              

totaal

uitbreiding A 17-                 -€                             

uitbreiding 1 17-                 -€                             

buitenschoolse opvang + peuterspeelzaal (berekening als schoolgebouw) 2.348.000€              

2.348.000€              

aansluitingen aan bestaand *) 2 60.000€            120.000€                 

2.468.000€              

*) In verband m,et vorm huidige bouwmassa veronderstelt dat op 2 plaatsen aan bestaand moet worden aangesloten.
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12.100.282

multifunctionele accommodatie

Waalre

investeringskosten nieuwbouw

Berekend zijn de investeringskosten volgens de modelverordening van de VNG 2012

Onder de optie solitair is de basisschool berekend als 2 scholen met elk een eigen onderwijsconcept.

Onder "combinatie" is het project doorgerekend als gebouw voor de instellingen samen, de multifunctionele accommodatie.

bruto vloeroppervlakten ( m2 bvo )

school A 1.583            m2 bvo

school B 1.583            m2 bvo

Kinderstad 1.174            m2 bvo

4.340            m2 bvo

solitair 

A. startbedrag ( eerste 350 m2 ) 350               721.165€                

overige oppervlakte 1.233            1.234€                    1.521.522€             

1.583            2.242.687€             

sloopkosten/bouwrijpmaken 100.000€                excl. asbest

2.342.687€             

per m2 1.480€                    

1. startbedrag ( eerste 350 m2 ) 350               721.165€                

overige oppervlakte 1.233            1.234€                    1.521.522€             

1.583            2.242.687€             

sloopkosten/bouwrijpmaken 100.000€                excl. asbest

2.342.687€             

per m2 1.480€                    

combinatie

school A 1.583            2.242.687€             

school 1 1.583            2.242.687€             

Kinderstad 1.174            2.000€                    2.348.000€             

sloopkosten/bouwrijpmaken 200.000€                excl. asbest

4.340            m2 7.033.374€             

4.631.273€                                school 1.463€                    per m2 bvo

2.402.101€                                Kinderstad 2.046€                    per m2 bvo

7.033.374€                                totaal 1.621€                    per m2 bvo
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12.100.282

multifunctionele accommodatie

Waalre

investeringskosten uitbreiding ten behoeve van Kinderstad

Berekend zijn de investeringskosten uitbreiding volgens de modelverordening van de VNG 2010

school A bestaand uitbreiding totaal

normatieve behoefte 1.583                m2 bvo 1.583          

aanwezig ( raming ) 1.600                m2 bvo 1.600          

uitbreiden met 17-                     m2 bvo 17-               

school 1

normatieve behoefte 1.583                m2 bvo 1.583          

aanwezig ( raming ) 1.600                m2 bvo 1.600          

uitbreiden met 17-                     m2 bvo 17-               

Kinderstad

normatieve behoefte 1.240                m2 bvo 1.240          

aanwezig ( raming ) -                    m2 bvo -              

uitbreiden met 1.240                m2 bvo 1.174          

3.200          1.140          4.406          

Kinderstad

overige oppervlakte 1.174            2.000€              2.348.000€              

2.348.000€              

per m2 2.000€              

totaal

uitbreiding A 17-                 -€                             

uitbreiding 1 17-                 -€                             

buitenschoolse opvang + peuterspeelzaal (berekening als schoolgebouw) 2.348.000€              

2.348.000€              

aansluitingen aan bestaand *) 2 60.000€            120.000€                 

2.468.000€              

*) In verband m,et vorm huidige bouwmassa veronderstelt dat op 2 plaatsen aan bestaand moet worden aangesloten.
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12.100.282

multifunctionele accommodatie

Waalre

investeringskosten nieuwbouw

Berekend zijn de investeringskosten volgens de modelverordening van de VNG 2012

Onder de optie solitair is de basisschool berekend als 2 scholen met elk een eigen onderwijsconcept.

Onder "combinatie" is het project doorgerekend als gebouw voor de instellingen samen, de multifunctionele accommodatie.

bruto vloeroppervlakten ( m2 bvo )

school A 1.583            m2 bvo

school B 1.583            m2 bvo

Kinderstad 1.174            m2 bvo

4.340            m2 bvo

solitair 

A. startbedrag ( eerste 350 m2 ) 350               721.165€                

overige oppervlakte 1.233            1.234€                    1.521.522€             

1.583            2.242.687€             

sloopkosten/bouwrijpmaken 100.000€                excl. asbest

2.342.687€             

per m2 1.480€                    

1. startbedrag ( eerste 350 m2 ) 350               721.165€                

overige oppervlakte 1.233            1.234€                    1.521.522€             

1.583            2.242.687€             

sloopkosten/bouwrijpmaken 100.000€                excl. asbest

2.342.687€             

per m2 1.480€                    

combinatie

school A 1.583            2.242.687€             

school 1 1.583            2.242.687€             

Kinderstad 1.174            2.000€                    2.348.000€             

sloopkosten/bouwrijpmaken 200.000€                excl. asbest

4.340            m2 7.033.374€             

4.631.273€                                school 1.463€                    per m2 bvo

2.402.101€                                Kinderstad 2.046€                    per m2 bvo

7.033.374€                                totaal 1.621€                    per m2 bvo
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bijlage 3 

Fasering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vorm van het bestaande gebouw is te vergelijken met een molenwiek. 
De kern bestaat uit 2 speellokalen, 2 lokalen handvaardigheid, 4 toiletgroepen en enkele stafruimten.  
In de wieken zijn respectievelijk 6, 3, 9 en 6 groepslokalen ondergebracht met de bijbehorende 
nevenruimten. Gerekend is op 20 groepen tijdens de bouw.  
 
Renovatie 
In fase 1 worden 2 groepen gehuisvest in of de handvaardigheidsruimten of de speellokalen. De 
zuidoostwiek kan dan worden ontruimd en gerenoveerd voor 6 groepen bv. School A groep 7-12.  
Hierna wordt in fase 2 de noordwestwiek aangepakt voor school 1. groep 1-6 en school A groep 4-6. 
Tijdens de renovatie van zuidoost zijn de 2 speellokalen, de personeelsruimte, de 2 
handvaardigheidslokalen, de 6 gerenoveerde lokalen zuidoost, de 3 lokalen zuidwest en de 6 lokalen 
noordoost in gebruik als groepsruimte, totaal 20. In fase 3 wordt de noordoostwiek behandeld en 
gerevitaliseerd voor school 1 groep 7-12. In gebruik zijn dan 15 lokalen in de gerenoveerde wieken, 3 
lokalen zuidwest en de 2 speellokalen. 
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Fase 4 is renovatie van de zuidwestwiek voor  school A groep 1-3 aan de orde. In de gerenoveerde 
wieken zijn dan 21 groepsruimten beschikbaar. 
Tenslotte wordt in fase 5 de kern aangepakt.  

   
 
 
Nieuwbouw 
 
De fasering bij nieuwbouw lijkt op het renovatieplan. 
In fase 1 wordt de zuidoostwiek ontruimd en gesloopt. Op die plek worden in 2 lagen voor school A. 
10 groepslokalen gerealiseerd. 
In fase 2 gebeurt hetzelfde met de noordwestwiek. Hier worden 10 lokalen voor school 1. gebouwd. 
In de derde fase wordt het middengebied ontruimd, gesloopt en opnieuw ingevuld ten behoeve van 
Kinderstad en de daarvoor in aanmerking komende gemeenschappelijke ruimten en de ontbrekende 
groepslokalen 2 voor school A. en 2 voor school 1. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 s s h h p

fase 1

fase 2

fase 3

gesloopt  in verband met bouw

in gebruik tijdens bouw

in gebruik nieuw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 s s h h p

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

ontruimd in verband met renovatie

in gebruik tijdens renovatie

in gebruik gerenoveerd
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Aandachtspunt 
 
Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw zal de nodige flexibiliteit van het personeel en de leerlingen van 
de school worden gevraagd met daarnaast het nodige begrip van de ouders. 
Het uitzicht op nieuwbouw met realisatie van op de twee onderwijsconcepten ontworpen bouwdelen 
zal de ongemakken meer aanvaardbaar maken dan renovatie met slechts beperkte aanpassing aan 
de onderwijskundig gewenste situatie.  



  VERKLARING VAN HET SENIORENCONVENT VAN WAALRE DD 22 NOVEMBER 2010 

 

Het Seniorenconvent van Waalre heeft zich naar aanleiding van het conflict tussen coalitie en D66  
gebogen over de ontstane situatie.  

Een feit is dat coalitiepartijen en D66 elkaar over en weer beschuldigd hebben n.a.v. uitspraken over 
de motie ICT, waardoor het vertrouwen in elkaar ter discussie is komen te staan.  Misinterpretaties , 
miscommunicatie en onjuiste inschattingen blijken de voornaamste oorzaak te zijn geweest. 

Het Seniorenconvent is  ervan overtuigd dat alle partijen te goeder trouw gehandeld hebben in het 
belang van de gemeente Waalre. Er is geen vertrouwelijke informatie naar buiten gebracht. 

Het is betreurenswaardig dat goede bedoelingen leiden tot politieke en persoonlijke botsingen. 

Het Seniorenconvent heeft uitgesproken  dat  het voor een goed functionerende Raad van wezenlijk 
belang is dat eenieder zich houdt aan de geldende normen en waarden  en een zo groot mogelijke 
zorgvuldigheid in acht neemt ten aanzien van verstrekte informatie. 
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INLEIDING 
 

Aanleiding tot tussentijdse coalitievorming 
Voor u ligt het coalitieakkoord dat het resultaat is van de tussentijdse coalitievorming tussen de vier partijen 

CDA, D66, PvdA en VVD. De samenwerking in de vorige coalitie, bestaande uit AWB/GB ’74, CDA en VVD, is 

vanwege onvoldoende draagvlak voor verdere samenwerking op zaterdag 16 maart 2013 door VVD en CDA 

opgezegd. Als gevolg daarvan heeft de wethouder van AWB/GB ’74 zijn portefeuille ter beschikking gesteld. 

Vanwege het belang van continuïteit van bestuur hebben CDA, D66, PvdA en VVD onderzocht in hoeverre zij 

een stabiel bestuur kunnen vormen. Vanuit de behoefte aan een stabiel en daadkrachtig bestuur hebben 

partijen hun verantwoordelijkheid genomen en zijn zij tot overeenstemming gekomen. Hoewel de periode tot 

aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 erg kort is, zullen partijen er alles aan doen om in 

deze periode aansprekende resultaten te boeken. 

Leeswijzer 
Dit akkoord maakt zichtbaar op welke wijze de breed gedragen “visie op de samenleving Waalre” door de 

samenwerkende partijen wordt vertaald in een richtinggevende koers en de leidraad vormt voor het college bij 

de uitvoering. De nieuwe coalitie kiest daarom als uitgangspunt dan ook “de kracht van Waalre”. 

De kracht en zelf organiserend vermogen van onze inwoners is voor ons een belangrijke pijler. Evenals de ver-

binding tussen bestuur en inwoners. Daarom is er dan ook voor gekozen de onderwerpen van buiten naar bin-

nen te vermelden. Onderwerpen die de individuele burgers en de samenleving rechtstreeks raken zijn vooraan 

in de tekst geplaatst en de onderwerpen over bedrijfsvoering en collegesamenstelling meer naar achteren. 

Missie 
De nieuwe coalitie heeft als motto: : “De kracht van Waalre!” 

De inwoners maken de gemeente. Daar zit de grote kracht die nodig is om de noodzakelijke herstructureringen 

te kunnen realiseren. Wij willen die kracht benutten om nu en  in de toekomst een sterke gemeente te zijn, 

met een oriëntatie op het stedelijk gebied en gericht op samenwerking binnen dat gebied. Dat alles met als 

doel een gemeente waar het goed verblijven is. 

Visie op de samenleving van Waalre 
Naast de financiële crisis dreigt ook een maatschappelijke crisis. Onder druk van steeds minder beschikbare 

financiële middelen komen gewenste voorzieningen voor het in stand houden en verder ontwikkelen van een 

samenhangende gemeenschap steeds meer onder druk te staan. Crises bieden ook kansen; kansen om zaken 

anders aan te pakken. Een meer voorwaardenscheppend gemeentelijk bestuur zorgt ervoor dat inwoners zelf 

actief worden. Een signalerende gemeentelijke overheid die weet wat er speelt en ziet waar initiatieven wor-

den ontwikkeld en daarbij helpt en waar nodig belemmeringen weghaalt. Dat vraagt overigens van de gemeen-

teraad dan ook om veel minder te besturen op basis van de waan van de dag. Het gaat veeleer om samen te 

zoeken naar oplossingen voor de soms ingewikkelde problemen waar de gemeentelijke overheid mee wordt 

geconfronteerd. 
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De coalitiepartijen onderschrijven dan ook onverkort de ‘Visie op de samenleving van Waalre’ zoals deze 

onlangs in de raadsvergadering van 2 april 2013 is vastgesteld. Deze bevat een ambitie die samengevat in vijf 

kernpunten is weergegeven: 

 

De kennis en het zelf organiserend vermogen in de samenleving stimuleren. 

Inwoners van Waalre beschikken over veel kennis en hebben een groot organiserend vermogen. 

Waalre benut deze kennis en het organiserend vermogen door de gemeente als servicegerichte orga-

nisatie in te zetten. Waarbij het primaire uitgangspunt is de eigen kracht van onze inwoners. Om dat 

te bereiken, wil de gemeente haar inwoners stimuleren en inspireren, waar nodig een helpende hand 

bieden en nu ruimte geven om zaken mogelijk te maken. 

 

Bewakende rol die niet belemmerend werkt op het scheppen van ruimte. 

De gemeente draagt zorg voor rechtsbescherming en rechtsgelijkheid van haar inwoners en bewaakt 

de balans tussen het algemene en individuele belang. Bij de faciliterende en stimulerende houding 

handelt de gemeente primair naar de geest van de wet en/of regelgeving, en stelt daarbij duidelijk de 

noodzakelijke wettelijke kaders. 

 

Ontplooien van de inwoner van Waalre in alle levensstadia staat centraal. 

De gemeente geeft inwoners de ruimte om zich te ontplooien in alle levensstadia, vanuit een stimu-

lerend en activerend beleid, waarbij eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en eigen kracht 

leidend zijn. Alle inwoners zijn daardoor in staat om mee te doen en een bijdrage te leveren aan de 

samenleving, op een wijze die zij kunnen en willen. Voor kwetsbare burgers die wel willen maar door 

persoonlijke omstandigheden niet kunnen, draagt de gemeente zorg voor een vangnet. 

 

Relatie met inwoners staat centraal. 

De gemeente staat dicht bij haar inwoners en weet wat er speelt en leeft. Door een professionele en 

open houding van haar medewerkers, is er sprake van een goede relatie met de inwoners. Pijlers bin-

nen deze relatie zijn een positieve houding, vertrouwen, onderlinge interesses en belangstelling voor 

elkaar. Ontwikkelingen in de samenleving worden stimulerend opgepakt door een beroep te doen op 

creativiteit van inwoners en het delen van inzichten in bijvoorbeeld buurt- en wijkgesprekken. 

 

Verschuiving naar netwerksamenleving. 

De Waalrese samenleving kenmerkt zich in toenemende mate als een netwerksamenleving. Kennis, 

inzichten en relaties worden in (soms) wisselende groepen gedeeld en opgebouwd. De gemeente 

organiseert samen met inwoners burgerparticipatie waarbij pro-actief inwoners worden gestimuleerd 

hieraan mee te doen. Nieuwe initiatieven en werkvormen worden gestimuleerd. Institutionalisering is 

niet langer een vanzelfsprekendheid. 

 

De vastgestelde visie is de randvoorwaarde voor de uitwerking van het akkoord. Bij alle thema’s wordt bij de 

uitvoering getoetst aan bovenstaande vijf kernpunten van de visie. 
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MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN 
 

 

Maatschappelijke deelname 

Het voorkomen van uitsluiting en door compensatie mogelijk maken van maatschappelijke deelname is een 

belangrijke taak van de gemeente. Immers een van de kernpunten is dat het ontplooien van de inwoners van 

Waalre in alle levensstadia centraal staat. Vanuit de Rijksoverheid zijn wetgevingstrajecten in voorbereiding 

zoals Participatiewet, decentralisatie van de AWBZ, wijziging van de WMO en de Jeugdwet. De voorbereiding 

van deze voorgenomen transitie wordt voortvarend ter hand genomen. Deze noodzaak wordt mede gevoeld 

door de forse bezuinigingen die door de regering worden opgelegd. De gemeenten Geldrop, Nuenen, Son en 

Breugel  en Waalre vormen het samenwerkingsverband Dommelvallei+, waar gezamenlijk de noodzakelijke 

voorbereidingen worden getroffen voor de extra zorgtaken welke de gemeente de komende jaren moet gaan 

uitvoeren. 

 

De coalitiepartijen zijn van mening dat met betrekking tot maatschappelijke deelname en ondersteuning: 

- Het besef aanwezig is dat de lokale zorg en ondersteuning alleen kan blijven bestaan als er een andere 

vorm van uitvoering wordt gekozen. Belangrijk daarbij is dat mantelzorg, informele zorg en ondersteuning 

krachtig worden ondersteund en gestimuleerd, de zorg zoveel mogelijk naar wijk- en buurtniveau wordt 

georganiseerd en burgers een maximale sturing en keuzevrijheid krijgen.  

- Om de stijgende kosten en forse budget reductie deels op te vangen, wordt er voor gekozen de uitvoering 

van de professionele zorg bij voorkeur kleinschalig te laten plaatsvinden. In plaats van het aanbesteden 

van grote bulkcontracten zal een pluriform en breed aanbod van zorg worden gestimuleerd waarbij par-

ticuliere en kleinschalige vormen van zorg en hulp met een zo laag mogelijk overhead de voorkeur heb-

ben. De huidige tarieven zullen daarbij navenant naar beneden worden bijgesteld. Daarbij wordt gedacht 

aan een reductie van ca. 25% waarbij de besparing wordt gevonden in het schrappen van overhead en 

niet-loongerelateerde kosten. 

- Keuzevrijheid en eigen regie van de burger staan centraal waarbij de burger binnen het gestelde beleid de 

eigen hulp- en zorgverlener kiest. De gemeente heeft een faciliterende rol en sluit geen leveringscontrac-

ten meer met zorgaanbieders. De burger gaat een directe klantrelatie aan met de zorg- en hulpverlener. 

De keuze voor een Pgb blijft bestaan, tenzij er een contra indicatie bestaat. Bij zorg in natura wordt moge-

lijk gebruik gemaakt van een systeem met vouchers.  

- Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) wordt ingepast binnen het concept burger en 

ondernemersplein in Waalre. Belangrijk kader hierbij is dat het CMD laagdrempelig moet zijn. Het CMD  

zet het doorverwijzen van de cliënt niet centraal maar het inzetten van ondersteuning in eigen omgeving. 

Het CMD moet voor de inwoners een vraagbaak zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het CMD 

moet formele zorg en informele goed met elkaar verbinden. Het CMD vervult een gidsfunctie voor profes-

sionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Het CMD verwijst voor complexe adviesvragen en hulpvragen naar 

het participatieteam. In dit team werken gespecialiseerde professionals samen om enerzijds het netwerk 

rondom een vrager te activeren en te versterken, maar anderzijds ook professionele zorg te organiseren 

rond de vrager. Op deze wijze kan beter gewerkt worden aan een integrale oplossing van de zorgvraag.  



C O A L I T I E A K K O O R D  

CDA D66 PvdA VVD 

Waalre, 22 april 2013 

Pag 4 

 

- Onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheid om een deel van de huishoudelijke hulp uit het 

geïndiceerde traject te halen en als voorliggende voorziening in te zetten ten behoeve van specifieke 

groepen ouderen.    

 

Accomodaties 

In een lokale gemeenschap als Waalre spelen verenigingen en maatschappelijke instellingen een belangrijke 

rol. De activiteiten die zij ontplooien zijn van grote waarde. Deze bieden inwoners van alle leeftijden de ruimte 

om zich op sociaal-, cultureel- en sportief vlak te ontspannen en ontwikkelen. Om dit te continueren en te 

waarborgen dienen keuzes gemaakt te worden. Dit zal pijn bij alle betrokkenen doen, pijn die we zo 

evenwichtig mogelijk zullen proberen te verdelen.  De volgende uitgangspunten daarbij van belang: 

- De beschikbare financiën moeten vooral worden ingezet voor het behouden van de daadwerkelijke 

activiteiten en minder gebonden zijn aan bestaande “stenen” (gebouwen of terreinen).  

- Door het aanspreken van het zelf organiserend vermogen van onze samenleving worden de ambtelijke uren 

die drukken op deze begrotingspost sterk  gereduceerd.  

- Accommodaties worden multifunctioneel gebruikt. 

- Nu reeds moet worden geanticipeerd op de grote ontwikkelingen die op de gemeenten afkomen ten 

aanzien van de lokale zorg. 

 

Sportparken:  Noodzakelijke renovatie van Sportpark in Aalst ten behoeve van DVS voetbal en 

Hockey) wordt in de zomer uitgevoerd. 

   Honkbal zal door de gemeente niet langer gefaciliteerd worden. 

Beheer van de sportvoorzieningen worden overgedragen aan de  gezamenlijke 

sportverenigingen. Hiervoor wordt een stichting sportkoepel Waalre opgericht. 

 

Sporthallen-gymzalen: Beheer van de binnensport accommodatie Sporthal Hoeveland wordt overgedragen 

aan een externe exploitant. Ook voor de overige binnensport accommodaties gaan 

we het aantal beheerdersuren reduceren. 

  

Scholen De Brede School Waalre wordt ontwikkeld als een multifunctionele accommodatie. 

Bij het ontwerp van de school die in 2015 in gebruik zal worden genomen zal reke-

ning worden gehouden met multifunctionele inzetbaarheid. Deze moet ruimte 

bieden aan (wijkgebonden) sociaal culturele activiteiten. Onderzocht wordt welke 

aanpassingen nodig zijn en welke aanvullende afspraken gemaakt moeten worden 

opdat de Brede School Aalst (Ekenrooi) multifunctioneel kan worden ingezet. 

 

Wijkcentra In zowel Waalre-Dorp als Aalst-Ekenrooi blijven locaties voor wijkgebonden cultureel 

maatschappelijke activiteiten en toekomstige wijkzorg in stand. Voor wijkoverstijgen-

de en/of speciale ruimtevragende activiteiten (concerten,toneelvoorstellingen etc.) 

wordt één zogenoemd Cultuurhuis ontwikkeld. Het samengaan van de vrijwilligers-

organisaties van Stichting Het Klooster en Stichting De Pracht wordt gestimuleerd, 

waardoor de kracht van de gemeenschap beter benut wordt en tevens uitgebreid 

wordt met zorg voor kwetsbaren in de wijk. 
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Sociaal beleid 

De crisis zal ook in Waalre grotere groepen inwoners treffen. Voor kwetsbare inwoners die wel willen meedoen 

maar door (persoonlijke) omstandigheden niet kunnen, draagt de gemeente zorg voor een vangnet. De coalitie-

partijen zijn van mening dat met betrekking tot het sociaal vangnet getoetst zal worden aan de volgende 

uitgangspunten: 

- De loketfunctie voor de wet werk en bijstand (WWB) zoals nu op het werkplein is vormgegeven blijft 

gehandhaafd. 

- Het beleid van Waalre zal vóór eind 2013 herijkt worden. Daartoe zal het beleid van Waalre en het beleid 

van Eindhoven welke de basis vormen voor de uitvoering van de taken op het gebeid van Werk en Inkomen 

worden vergeleken. Vooralsnog staat het huidige beleid van Waalre voor de inwoners van Waalre centraal. 

- Speciale aandacht binnen het sociale beleid zal worden besteed aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid, 

met een voorbeeldfunctie (stages/werkervaringsplaatsen) door de gemeente Waalre. 

- Het subsidiebeleid voor sociale, culturele en sportactiviteiten zal zodanig vorm worden gegeven dat 

beschikbare gelden primair ten goede komen aan die groepen die dat uit het oogpunt van de versterking 

van hun deelname aan sociaal maatschappelijke activiteiten het hardste nodig hebben. 

- Specifieke aandacht moet worden gericht op het gevaar dat door stapeling van maatregelen groepen 

mensen onder het sociale minimum terechtkomen. 

 

Lasten per huishouden 

De coalitiepartijen zijn van mening dat met betrekking tot de gemeentelijke lasten per huishouden getoetst zal 

worden aan de volgende uitgangspunten: 

- Het is ongewenst om de totale gemeentelijke lasten van burgers met meer dan de inflatiecorrectie te 

verhogen gelijktijdig met het laten nemen van meer eigen verantwoordelijkheid (netwerksamenleving). 

- Door het voeren van een stringent begrotingsbeleid wordt de verhoging van de OZB voor de inwoners van 

Waalre beperkt tot de reeds voorgenomen stijging van: 2,5%. 

- Een meer evenwichtige verdeling tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens van de rioolheffing en 

afvalstoffenheffing wordt gerealiseerd.  

 

Ruimtelijke Ordening  

De coalitiepartijen zijn van mening dat met betrekking tot de Ruimtelijke Ordening getoetst zal worden aan de 

volgende uitgangspunten:  

- Specifiek bij vraagstukken van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen heeft de gemeente een bewakende rol 

tussen het algemene en individuele belang. De recent vastgestelde structuurvisie en de bestem-

mingsplannen vormen hierbij het richtsnoer. 

- De afspraken in het stedelijk gebied Eindhoven respecteren we daar waar de woningmarkt het toelaat. De 

gemeente Waalre wenst zich ruimtelijk te positioneren als aantrekkelijke woonomgeving binnen het 

grootstedelijke gebied Eindhoven. 

- Het woningbouwprogramma richt zich nadrukkelijk op starters, jonge gezinnen en senioren. 

- De gemeente stimuleert het zelf organiserend vermogen door ruimte te bieden aan woningbouwprojecten 

vanuit collectief particulier opdrachtgeverschap CPO.  

- Ter bevordering van de doorstroming moeten er meer middeldure huurwoningen komen. 
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Economie, recreatie en toerisme 

De coalitiepartijen willen met betrekking tot economie, recreatie en toerisme de volgende bereiken: 

- De gemeente Waalre gaat de aantrekkelijkheid van Waalre als recreatiegebied benadrukken. 

- Binnen de structuurvisie zijn er gebieden die voor (meerdaagse) recreatie in aanmerking kunnen komen. Als 

er ondernemers zijn die initiatief willen nemen om overnachtingsmogelijkheden te ontwikkelen worden zij 

gestimuleerd en worden belemmeringen weggenomen. 

- In navolging van het te verwachten besluit in de Eerste Kamer in mei 2013 zal er een nieuw en daaraan 

aangepaste verordening winkelopeningstijden komen. Uitgangspunt is daarbij dat winkelondernemers zelf 

mogen besluiten om hun winkel open te stellen binnen de ruimte die de nieuwe wet stelt. 

 

- Zowel extra toerisme als de zondagsopenstelling zullen naar verwachting een positief effect hebben op de 

werkgelegenheid. De overlast bij bevoorrading van winkels dient beperkt te blijven evenals de (verkeers)-

overlast voor omwonenden. 

 

Verkeer en verkeersveiligheid 

De coalitiepartijen zijn van mening dat met betrekking tot verkeer getoetst zal worden aan de volgende uit-

gangspunten: 

- De gemeente Waalre zal de afspraken zoals zijn vastgelegd in het gebiedsakkoord N69 onverkort nakomen. 

- Goed aansluitend openbaar vervoer aangevuld met de buurtbus blijft van groot belang voor de mobiliteit 

van onze inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid. Een slimme afstemming van de dienstregeling 

van de regionale bus en buurtbus zorgt voor een goede bereikbaarheid van winkels en kernen in 

Waalre. 

- Met name voor Waalre-dorp vraag de verkeersdruk en de verkeersveiligheid aandacht, in het bijzonder 

vrachtverkeer. In het bijzonder het kruispunt Willibrorduslaan/Bergstraat en de winkelbevoorra-

ding van WC De Bus 

- De “groene golf” op de Eindhovenseweg zal van aanduidingen worden voorzien waardoor voor auto-

mobilisten zichtbaar is welke bij welke snelheid zij optimaal van de groene golf kunnen profiteren.  

- Met het afsluiten van wegen aan het verkeer zal terughoudend worden omgegaan.  

- Verkeersveiligheidsbeleid zal zich, gezien de financiële situatie van de gemeente, beperken tot een sobere 

en doelmatige uitvoering. Er is speciale aandacht voor excessief verkeersgedrag en indien nodig zal er 

handhavend worden opgetreden. 

Duurzaamheid 
De coalitiepartijen zijn van mening dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft inzake duurzaamheid. Tot op 

heden is met het onderwerp duurzaamheid wel impliciet als thema in de verschillende beleidsvelden rekening 

gehouden. Echter duurzaamheid en duurzaam bestuur werd niet expliciet als beleidsveld gedefinieerd. 

Afgesproken is dat er een nadere uitwerking zal volgen in een beleidsplan duurzaamheid. 

Definitie duurzaamheid (VN – commissie Bründtland – 1987): “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die 

aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 

behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.” 

 



C O A L I T I E A K K O O R D  

CDA D66 PvdA VVD 

Waalre, 22 april 2013 

Pag 7 

 

 

Om de breedte van duurzaamheid te benadrukken en het begrip hanteerbaar te maken, wordt duurzaamheid 

vaak vertaald in drie dimensies, ook wel 3 P’s genoemd: People (het sociale aspect), Planet (het ecologische 

aspect) en Profit (het economische aspect) 

Geleidelijk aan zal de gemeente een duurzaamheidsbeleid op alle drie thema’s ontwikkelen, die in het beleids-

plan als stappenplan zullen worden beschreven. De coalitie streeft als eerste stap naar een Milieubeleidsplan 

(Planet). In dit plan is veel aandacht voor klimaat en duurzaamheid. De rol van de gemeente is voortrekker bij 

het agenderen van klimaat-verandering, het ontwikkelen van een visie hierop en het tonen van leiderschap bij 

het stimuleren van innovatie. 

Concreet denken we dan in eerste instantie aan: 

- Er wordt voor alle gemeentelijke gebouwen (en voor straatverlichting) groene stroom ingekocht, en een 

energiebesparingsprogramma ontwikkeld. 

- Voor zover dit mogelijk is, worden alle gemeentelijke gebouwen duurzaam ontwikkeld (bv zonnepanelen, 

hergebruik regenwater, warmtepompen, etc). 

- Er wordt aandacht besteed aan het scheiden van afvalstromen. 

Dienstverlening 
Het burgerplein zal worden ingericht inclusief complete dienstverlening en met een servicepunt. 

 

BEDRIJFSVOERING 

Regiegemeente 
In de afgelopen periode is het concept van de regiegemeente ontwikkeld. Een concept wat er in de kern vanuit 

gaat dat de gemeente “slechts” de regie voert over taken die door anderen beter kunnen worden uitgevoerd. 

Het bestuur geeft daarbij de kaders aan waarbinnen vervolgens de taken kunnen worden uitgevoerd. In begin-

sel is dat een goede gedachte. De richting waarin het concept zich tot nu heeft ontwikkeld gaat te veel de rich-

ting op van selectief winkelen. Dat is weinig effectief gebleken. Veel meer moet gezocht worden naar 

duurzame samenwerking.  Dat is effectiever en beter voor de positie van Waalre in het stedelijk gebied rond 

Eindhoven. Onder het motto “voor wat hoort wat”  kan door stevige samenwerkingsverbanden op basis van 

wederkerigheid effectief worden bestuurd. Waalre is dan ook een betrouwbare partner in de regio.  

Het is de hoogste tijd om de mooie woorden nú om te zetten in daden. Vanuit de visie op de gemeenschap 

Waalre en de richting die we op willen met het concept van de regiegemeente, zijn we ons bewust dat er een 

behoorlijke verandering in de organisatie noodzakelijk is. Vraagstukken dienen op een andere manier veel 

meer integraal te worden benaderd. In de geest van de visie en gebruik makend van de kracht van de 

samenleving. Daar ligt de opgave voor de komende periode. Deze coalitie wil hier echt werk van maken. Niet 

alleen bij de ambtelijke organisatie moet de knop om, ook bij het bestuur. Een meer integrale benadering van 

vraagstukken is ook hier noodzakelijk. Raad, college én ambtelijke organisatie moeten veel meer complemen-

tair aan elkaar zijn bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Waar het kan wordt een beleidsarme benadering 

gekozen. Dat wil zeggen minder beleidsstukken, zowel in aantal als omvang. 
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Met dit alles bereiken we dat we als organisatie ook meer in control zijn. 

In de komende periode zal stevig ingezet worden op de noodzakelijke veranderingen in de organisatie. De 

eerder afgesproken taakstelling voor de organisatie blijft onverkort overeind. 

Financiën  
Het belang van een goede financiële huishouding is onomstreden. Waalre is financieel gezond en het is belang-

rijk dat dit zo blijft. Alleen dan kan Waalre haar taken uitvoeren. Een goede financiële organisatie is daarbij 

essentieel. De gemeente moet in control zijn. Weten wat haar verplichtingen zijn en welke risico’s er zijn. 

Een sluitende begroting is daarbij van belang. Het doorschuiven van tekorten naar de toekomst vinden wij 

onverantwoordelijk. Deze coalitie zal de uitkomsten uit de raadswerkgroep Kerngroep Bezuinigingen en 

Ombuigingen (KBO), participatietraject “Samen Bouwen” en bezuinigingen uit het Regiegemeente traject 

toetsen op financiële realiteitsgehalte, aansluiting op de Visie op de samenleving van Waalre en maatschap-

pelijke effecten voordat deze in de begroting van 2014 worden opgenomen. 

De gemeente Waalre nadert de ondergrens van het vereiste weerstandsvermogen. Los van deze grens wil 

Waalre een eigen (strengere) norm voor het weerstandsvermogen bepalen die rekening houdt met het risico-

profiel van Waalre. Hiervoor moeten de financiële risico’s goed in kaart worden gebracht. Naar aanleiding hier-

van moeten deze risico’s gemanaged worden. Wanneer Waalre onder de eigen norm voor het weerstands-

vermogen dreigt te zakken moeten er maatregelen genomen worden. Hiertoe moet het weerstandsvermogen 

en de risico’s gemonitord worden. De raad moet zicht krijgen op de  actuele stand hiervan. Met het nemen van 

bijsturingsmaatregelingen wordt dus nadrukkelijk niet gewacht op de nieuwe begrotingscyclus. Op deze wijze 

blijft Waalre de regie houden over financiële huishouding en is de gemeente in control. 

Actieve communicatie  
Wij vinden het belangrijk, dat de visie en missie van onze gemeente breed en doelgericht naar buiten wordt 

gebracht. Daarbij is interactieve communicatie tussen de gemeente, haar inwoners en partners van het aller-

grootste belang. De communicatie moet snel en transparant zijn, zowel bij positieve als negatieve onderwer-

pen. Door dit instrument doelkrachtig in te zetten, laat Waalre zich zien als een transparante en betrouwbare 

gemeente. 

ICT  
Automatisering is de ruggengraat van onze organisatie.  Onze toekomst in de vorm van een regiegemeente 

vergt een zeer betrouwbare en flexibele architectuur en ook een adequate aansturing van het ICT beleid en 

regie.  

 

COALITIE 

Samenwerking binnen coalitie 
De coalitie zal zich opstellen conform het dualisme. Politieke debatten zullen in de commissies en raadsverga-

deringen plaatsvinden, binnen de afgesproken akkoorden in de coalitie zonder dat er sprake is van coalitie-

dwang.  
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Collegesamenstelling 
- Het college zal bestaan uit vier parttime wethouders met een totale formatie van 3.2 FTE. 

- Gezien de hoeveelheid werk en de te maken kwaliteitsslagen is deze geringe uitbreiding van de wet-

houdersformatie noodzakelijk en verdedigbaar. 

- De samenstelling van de portefeuilles van de wethouders is zo veel mogelijk gebaseerd op program-

mamanagement, met als programma’s: “Jeugd, Onderwijs, Lokale zorg en Maatschappelijke deelname”, 

“Gemeentelijke infrastructuur en duurzaamheid”, “Wonen, Economie en Beheer”, ”Werk, Inkomen, 

Dienstverlening en Bestuur”.  

- De burgemeester richt zich met name op zijn wettelijke taken en zijn lidmaatschap van het dagelijks bestuur 

van de SRE. 

- Portefeuilleverdeling: zie bijlage 

 

 



31-10-2011
D66 Waalre informatie en 

discussie avond begroting 2012



Voorstellen fractie D66 Waalre

Korte inleiding

Discussie op basis van aantal stellingen

Discussie op basis van door de zaal 
ingebrachte punten

Napraten 

31-10-2011
D66 Waalre informatie en 

discussie avond begroting 2012
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Kees de Zeeuw, 
fractievoorzitter

Joke Beuger, 
raadslid

Marion Hinderdael, 
fractievertegenwoordiger

Jan Willem Gombert, 
fractievertegenwoordiger



Verschuiving van taken en verantwoordelijkheden 
van het Rijk naar gemeenten 
◦ Wmo, AWBZ, Jeugdzorg, Centra jeugd en gezin, werk en 

inkomen, Wwnv (Wet werken naar vermogen), bundeling 
van uitkeringen, taken binnen het  onderwijs etc.

‘Gemeente als eerste overheid’
◦ De gemeente wordt (steeds vaker) het eerste 

aanspreekpunt voor de burger

Digitalisering en digitale dienstverlening
◦ aanvragen vergunningen, voorzieningen en 

verstrekkingen, communicatie met burgers en bedrijven 

31-10-2011
D66 Waalre informatie en 

discussie avond begroting 2012



Meer (sub)regionale voorbereiding, aansturing, 
uitvoering of behandeling van taken  
◦ Werk & inkomen, Wsw en Wwnv (wet werken naar 

vermogen)

◦ Verkeer, vervoer, milieu

◦ Economie, bedrijven en bedrijfsterreinen

◦ ICT en digitalisering

Niet (alleen) omdat zij het niet (meer) alleen 
kunnen, maar ook omdat veel (meer) zaken 
regionaal spelen en af- en overeenstemming 
nodig is

31-10-2011
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€ 6.000.000 

€ 7.000.000 

€ 8.000.000 

€ 9.000.000 

€ 10.000.000 

€ 11.000.000 

€ 12.000.000 

€ 13.000.000 

€ 14.000.000 

€ 15.000.000 

2008 2009 2010 2011 2012

inkomsten OZB € 1.631.000 € 1.693.000 € 1.769.000 € 2.011.000 € 2.066.000 

uitkering W&I € 1.878.000 € 1.690.000 € 1.826.000 € 1.883.000 € 1.795.000 

algemene uitkering € 9.179.000 € 10.271.000 € 10.255.000 € 10.332.000 € 10.417.000

Totaal inkomsten

31-10-2011
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€ 30.000.000 

€ 30.500.000 

€ 31.000.000 

€ 31.500.000 

€ 32.000.000 

€ 32.500.000 

€ 33.000.000 

2008 2009 2010 2011 2012

totaal exploitatie-uitgaven

totaal exploitatie-uitgaven
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€ -

€ 2.000.000 

€ 4.000.000 

€ 6.000.000 

€ 8.000.000 

€ 10.000.000 

€ 12.000.000 

2008 2009 2010 2011 2012

stand vrije reserve per 1 januari 

stand vrije reserve per 1 januari 
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Een gemeente die bezuinigt op 
(voorzieningen voor) de jeugd, 
verliest haar aantrekkelijkheid voor 
gezinnen met kinderen. 



Als Waalre niet aantrekkelijk genoeg 
blijft voor gezinnen met kinderen, 
vergrijst Waalre nog sterker en lopen 
de kosten voor o.a. de WMO nog 
harder op.



Iedereen moet kunnen deelnemen aan 
sport en culturele activiteiten

Als er moet worden gekozen is een 
subsidie/bijdrage voor jeugd en jongeren 
belangrijker

Als er moet worden gekozen is een 
subsidie/bijdrage voor gezinnen met lagere 
inkomens belangrijker



Subsidies maken lui. Iedere 
vereniging en organisatie die z’n best 
doet, kan de broek zelf ophouden.  
Slechts in uitzonderlijke gevallen is 
subsidie nodig.

Subsidie alleen voor …………….?

(bibliotheek, sport, cultuur ……..???)

Meer multifunctioneel gebruik van brede 
scholen en minder gemeenschapshuizen?



Het is van belang dat in een 
gemeente de lijnen kort zijn. 

Grote gemeenten zijn onpersoonlijker en 
daarom geen eerste keuze

Waalre is te klein om alles zelf te doen. 
Opheffen of samenwerken?



1 % stijging van de OZB is goed voor 
26.000 euro of gemiddeld ca 4 euro 
per huishouden per jaar 

Als het van belang is om een leefbaar 
Waalre te behouden (voorzieningen, 
sport, groen,  onderhoud) in stand te 
houden, dan vind ik ??? euro per jaar aan 
extra belasting acceptabel





Willen wij u danken voor uw aanwezigheid. 

Heeft u de aanwezigheidslijst ingevuld? 

Blijf nog even gezellig napraten 

Voor meer nieuws kijk ook op: 
www.d66waalre.nl

En volg ons op Twitter: @D66Waalre

31-10-2011
D66 Waalre informatie en 

discussie avond begroting 2012

http://www.d66waalre.nl/


 

 

     

 

 

 

 

 

MOTIE ondertekening manifest Joint Regulation 

 
  

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 4 februari 2014 

 

Overwegende dat: 

 

- Op 31 januari op initiatief van de gemeenten Eindhoven, Utrecht en Heerlen het 

manifest Joint Regulation is verschenen 

- Dit manifest een oproep is aan het kabinet en de leden van de Tweede Kamer om te 

luisteren naar wat er speelt rondom de cannabis problematiek en samen met de 

gemeenten een andere koers te volgen in de richting van gecertificeerde en 

gereguleerde cannabisteelt. 

- Inmiddels meer dan 35 gemeenten het manifest (in de volksmond het ‘wietmanifest’) 
hebben getekend. En meer gemeenten zullen volgen 

- Deze gemeenten hiermee een signaal afgeven dat de huidige situatie met 

gelegaliseerde verkoop maar illegale teelt, onhoudbaar is 

- Het van belang is dat Waalre samen met Eindhoven en de andere regio gemeenten 

een gezamenlijke koers varen mbt het beleid rondom softdrugs 

 

 

Verzoekt de burgemeester om:  

 

Namens de gemeente Waalre het manifest te ondertekenen 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

D66 Waalre 

 

Kees de Zeeuw 

Joke Beuger   
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Waalre 
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> Nu Samen Vooruit. D66 is ambiti-
eus en stelt concrete doelen. D66 
wil u geen dingen beloven, D66 
wilt voor u dingen gaan realise-
ren. Net zoals wij de afgelopen 
vier jaar dingen hebben gereali-
seerd. D66 Waalre wil nu samen 
vooruit. 

 

 

Inleiding      3 
 
Thema 1: Leefomgeving, wonen, 
  onderwijs en Sport  5 
 
Thema 2: Zorg en welzijn  10 
 
Thema 3:  Duurzaamheid  15 
 
Thema 4:  Bestuur,  samenwerking  
  en financiën   19 
 
Thema 5: Economie en Brainport 23 
 
Nawoord Alexander Pechtold  26 
 
D66 Waalre, lijst 4    28 
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De inspanningen van D66 op het gebied van 

het onderwijs zijn ook beloond. In alle wijken 

zijn en komen er goede, moderne Brede 
School gebouwen voor uw kinderen. En in al 

die scholen komen jeugdbibliotheken zodat 

lezen dichtbij kinderen wordt gebracht. Wij 

hebben ons ook met succes hard gemaakt 

opdat ook in Aalst het sportpark blijft be-

staan en wordt gemoderniseerd. Zodat uw 

kinderen veilig en in de eigen wijk naar de 

sport kunnen. 

 

D66 heeft er ook voor gezorgd dat u in Waal-

re mag trouwen waar u wilt. Bijvoorbeeld in 

de tuin van uw ouders, op een mooie locatie, 

of in het bos. Weinig regels en beperkingen, 

veel mogelijkheden.  

D66 heeft er bij haar intrede in de coalitie 

vorig jaar ook voor gezorgd dat direct op 

zondag alle winkels open mogen zijn.  

 

De kandidaat gemeenteraadsleden van D66 
Waalre: 

Kijk op pagina voor de introductie van de 

eerste 7 kandidaten: 

 

1. Kees de Zeeuw 

2. Joke Beuger 

3. Floris Schoots 

4. Ineke Bastiaans 

5. Nienke de Wit 

6. Marion Hinderdael 

7. René ter Huurne 

8. Jan Willem Gombert 

9. Ton van der Vegt 

10. Martijn de Schepper 

11. Frans Smits 

12. Ton Friessen 

 

Voor u ligt het programma van D66 Waalre 

voor de raadsperiode 2014-2018. D66 is hier-

in ambitieus en stelt  concrete doelen. Uit-

gangspunten zijn voor D66 vijf thema’s die 

voor u en ons belangrijk zijn: Leven, Zorgen, 
Duurzaamheid, Werken en Besturen in 

Waalre.   

 

D66 wil u geen dingen beloven, D66 wil din-

gen realiseren. Zoals wij dat ook de afgelopen 

vier jaar hebben gedaan. D66 wil nu vooruit  

met Waalre 

 

Verantwoordelijkheid nemen en doelen 
bereiken 
D66 heeft in Waalre bewezen een partij te 

zijn die ergens voor staat, keuzes maakt en 

niet weg loopt voor verantwoordelijkheid. Zo 

hebben wij in 2013 onze nek uitgestoken 

nadat het toenmalige college na drie jaar 

aanmodderen, viel zonder ook maar íets te 

hebben bereikt. In de korte tijd die nog restte 

– nog geen jaar -  zijn D66 en haar wethou-

der aan de slag gegaan om Waalre vooruit 
te helpen. Die verantwoordelijkheid hebben 

we met volle overtuiging genomen en met 

resultaat. 
 

Voor het eerst in jaren is er in 2014 een slui-
tende begroting zonder uit de reserves te 

putten. De voorbereidingen op de decentrali-

saties van de jeugd- en langdurige zorg en 

participatiewet liggen op schema. D66 heeft 

er in de nieuwe coalitie voor gezorgd dat de 

zorg straks op wijk- en buurt niveau wordt 

georganiseerd, de wijkcentra hierin een be-

langrijke rol spelen en er meer en betere on-

dersteuning komt voor vrijwilligers en man-
telzorgers. De verhoudingen met de maat-

schappelijke organisaties zijn ook aanzienlijk 

verbeterd. Er wordt weer met elkaar gespro-

ken over oplossingen en niet alleen over 

problemen. 

 

 

 

 

 

 

Inleiding: 5 thema's 

Waalre is een heerlijke plaats om te wonen en te leven. Groen, rustig en open. Op een menselijke maat en 

met een diverse bevolking die respectvol met elkaar omgaat. Relatief weinig criminaliteit en goede scholen in 

de buurt. Gelegen in de Brainport van Nederland met aantrekkelijke bedrijven en actieve sociale en sportieve 

netwerken. Kortom een plek om van te houden en te koesteren. Deze gemeente verdient een goed bestuur 

dat is berekend op haar taak en weet waar ze het over heeft. Deze gemeente verdient D66. 
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5 richtingwijzers 
 

D66 benadert mens en maatschappij met het 

vertrouwen dat mensen veel problemen zelf 

kunnen oplossen, je reikt de helpende hand 

als dat eens niet lukt. D66 heeft en toont 

respect voor onze medemens; door de zorg 

voor komende generaties stáát D66 voor 

duurzaamheid. We zijn niet bang om verder 

te kijken dan onze eigen gemeente. Ook zijn 

we bereid om lastige keuzes te maken. En dat 

is hard nodig. Het zijn in veel opzichten zware 

tijden. Dan is voor velen de verleiding groot 

om hun heil te zoeken in oude patronen. 

 

In dit verkiezingsprogramma tonen onze 

standpunten welke problemen, uitdagingen 

en oplossingen wij in de Waalrese samenle-

ving zien. De wereld staat de komende vier 

jaar niet stil. Ook ná de verkiezingen zullen er 

ongetwijfeld onderwerpen op de raadsagenda 

komen die we nu nog niet kunnen voorzien. 

 

Om u te laten beoordelen hoe onze D66 frac-

tie hierop zal reageren, willen we kort uitleg-

gen hoe wij naar de mens en de maatschappij 

kijken. Wij hanteren vijf richtingwijzers waar-

mee de manier waarop D66 in het leven en 

de politiek staat beknopt is samengevat. Elke 

richtingwijzer is afzonderlijk zeker niet uniek 

voor het D66-gedachtegoed, maar het is de 

combinatie van juist déze vijf denkrichtingen 

die de mens en maatschappijvisie van D66 

definiëren. Iedere D66-er en D66–stemmer 

herkent zich in die beleidslijnen. Deze vijf 

richtingwijzers maken ook dat onze stand-

puntbepaling voor u als inwoner voorspelbaar 

is: onze standpunten komen voort uit één of 

meerdere van onze richtingwijzers. Hieronder 

een beknopte omschrijving. Vanaf pagina 3 

vindt u de invulling van deze beleidslijnen in 

ons programma waarin actiepunten nog eens 

worden samengevat. 

 

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ont-

wikkeling van mensen. Wij willen dat de over-

heid deze kracht, vindingrijkheid en creativi-

teit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. 

Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen 

doen is veel belangrijker en effectiever dan 

wat de overheid kan doen. 

 

2. Denk en handel internationaal 
Samenlevingen zijn op steeds meer verschil-

lende manieren met elkaar verbonden. Wij 

onderkennen dat Europa steeds meer ons 

binnenland wordt. Internationale samenwer-

king en economische vooruitgang zijn de 

sleutels naar een wereld met minder oorlog 

en conflicten. Daarbij handelen wij steeds 

pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 

’Internationaal’ vertaalt D66 in Waalre interlo-

kaal, vanuit de regio. 

 

3. Beloon prestatie en deel de welvaart 
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig, wij 

willen dat de overheid ruimte laat voor die 

verschillen. Wij streven naar economische 

zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen 

en vinden dat mensen die goed presteren 

daarvoor een beloning verdienen. Wij vinden 

het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar 

te delen. Voor mensen die zichzelf niet kun-

nen redden dragen we een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid. 

 

4. Streef naar een duurzame en harmonieu-
ze samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet 

treden met respect en mededogen. Dat geldt 

voor de mensen om ons heen en voor onze 

omgeving. De aarde is niet van ons en dus 

geen gebruiksartikel. We willen stoppen met 

het uitputten en vervuilen van onze leefom-

geving. We willen dat in de discussie over 

natuur en milieu niet het behoud, maar de 

aantasting van natuur en milieu gerechtvaar-

digd wordt. 

 

5. Koester de grondrechten en gedeelde 
waarden 
De fundamentele waarden van onze samenle-

ving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid 

van ieder mens, ongeacht opvattingen, ge-

loof, seksuele geaardheid of herkomst. Cen-

trale waarden zijn voor D66: lichamelijke inte-

griteit, geweldloze oplossing van belangen-

conflicten en een respectvol gehanteerde 

vrijheid van meningsvorming en uiting, inclu-

sief respect voor onze democratische rechts-

staat. Die waarden zijn universeel en zonder 

meer bovengeschikt. Wij beschermen de 

grondrechten van onszelf en anderen.  
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> Leefomgeving 

> Wonen 

> Onderwijs 

> Sport 
 

 

 

Thema 1: Leefomgeving, wonen, onderwijs en sport 
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D66 ziet het belang in van goed openbaar 

vervoer. Met in de hele regio een goed net-

werk van lokaal OV en een regionaal HOV.  

 

Winkels 
 

D66 wil het winkelaanbod op Den Hof en De 

Bus verbeteren. Door de openstelling op zon-

dag, ontstaat er meer ruimte voor winkelon-

dernemers. D66 wil een voor winkeliers aan-

trekkelijk vestigingsbeleid met weinig regels 

en volop mogelijkheden voor specialisatie en 

variatie binnen de kernen van Aalst en Waal-

re. D66 wil ook de unieke ligging van Waalre 

met haar goede bereikbaarheid en gratis par-

keren, beter promoten.  

 

Verenigingen  
 

D66 wil bewoners, verenigingen en vrijwil-

ligers de ruimte geven. Door in iedere wijk 

mogelijkheden te bieden activiteiten uit te 

voeren binnen de aanwezige Brede Scholen, 

zalen en wijkcentra. Een optimale benutting 

van deze accommodaties is van belang voor 

de betaalbaarheid.  

 

Verenigingen zijn belangrijk voor een leefge-

meenschap. Verenigingen zijn van de inwo-

ners en moeten door leden zelf in stand ge-

houden worden. Subsidies zijn in principe 

altijd tijdelijk en gericht op innovatie en 

nieuwe activiteiten. D66 wil dat de gemeente 

bij subsidies en financiering zich richt op spe-

ciale groepen zoals jeugd en gezinnen in het 

kader van het minimabeleid of participatie. 

Leefomgeving  
  

D66 wil het dorpse en groene karakter van 

Waalre behouden. Met twee grote kernen en 

enkele buurtschappen, de open ruimtes, het 

bosgebied en veilige verkeersverbindingen is 

het een heerlijke plek om te wonen en te 

leven. Waalre is ook een veilige gemeente 

met een relatief lage criminaliteit en goede 

verkeersverbindingen. Op en langs de straat 

spelen is iets dat in Waalre kan en wat D66 

betreft mogelijk blijft . Inbreiding – een mooi 

woord voor het volbouwen van allerlei stukjes 

groen – ziet D66 niet zitten.  

 

Verkeer  
 

D66 geeft hoge prioriteit aan verkeersveilig-

heid. De weg van huis naar de school, sport, 

muziek en cultuur moet veilig zijn voor u en 

uw kinderen. Er is een aantal plekken waar te 

veel (ernstige) ongevallen met fietsers plaats-

vinden. D66 wil een verbetering van de vei-

ligheid op deze plekken. 

 

D66 was en blijft tegenstander van een duur 

en onnodig fietspad over de Oude Spoorbaan 

dwars door ons bos. Helaas heeft ondanks 

onze tegenstem in 2012 toch een meerder-

heid van de gemeenteraad hiervoor gestemd. 

Indien de huidige lopende procedure tegen 

het bestemmingsplan lacunes in de besluit-

vorming laat zien, zet D66 de discussie op-

nieuw op de agenda. 

 

Nieuwe infrastructuur en wegen moeten per 

definitie leiden tot een aanmerkelijke ver-

keersafname binnen de kernen en betere 

aansluiting op het wegennet in de regio 

Eindhoven. Een nieuwe west Parallel moet een 

significante verkeersafname geven in zowel 

Aalst als Waalre.  

 

 

 

D66 zegt ja tegen: 
 

 Behoud en verbetering van het groen en het groene karakter 

 Behoud en versterken van de winkelvoorziening 

 Verbeteren verkeersveiligheid 

 Aanwezigheid en maximaal gebruik van Brede Scholen en wijkcentra 

 Subsidies voor jeugd en gezinnen ter bevordering van de participatie 
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Wonen 
 

D66 wil dat Waalre een aantrekkelijke woon-  

en vestigingsplaats is voor iedereen. Naast 

een fijne woning zijn ook goede kinderop-

vang, scholen, sport en cultuur belangrijke 

voorzieningen. Naast gezinnen met kinderen 

wil D66 binnen de woonvisie ook volop aan-

dacht geven aan starters, eenpersoonshuis-

houdens, senioren en mensen met een be-

perking 

 

 

D66 wil voldoende ruimte geven aan innova-

tieve woonoplossingen en inbreng van (toe-

komstige) bewoners. Zoals het CPO (collectief 

particulier opdrachtgeverschap), mantelzorg 

woningen en woonconcepten voor expats. 

Ook wil D66 voldoende flexibele woon/  werk-

concepten voor kenniswerkers en schone 

ambachten (zoals creatieve industrie) 

Onderwijs 
 

D66 is dé onderwijspartij. Onderwijs is een 

elementaire behoefte van onze samenleving 

als geheel en de kinderen in het bijzonder. In 

Waalre volgen zo’n 1700 leerlingen elke dag 

basisonderwijs en een deel daarvan maakt 

ook gebruik van voor- en naschoolse opvang. 

D66 kiest voor een kwalitat ieve, flexibele en 

kindgerichte aanpak. 

 

D66 wil dat alle scholen in Waalre zijn toege-

rust op modern onderwijs dat toegankelijk is 

voor alle kinderen in Waalre. Om deze reden 

maakt D66 zich al meer dan 10 jaar hard voor 

goede schoolgebouwen in alle wijken. Wij 

hebben de kiezer vier jaar geleden beloofd 

niet te zullen rusten tot dit is gelukt. De scho-

len in Aalst zijn grondig verbouwd, de nieuwe 

brede school in Ekenrooi is opgeleverd en in 

2015 is de nieuwe school in Waalre Dorp 

klaar. Onze belofte is een feit geworden. 

 

 

 

Brede Scholen en integrale kindcentra 
 

D66 wil dat over 4 jaar alle schoolgebouwen 

zich volledig hebben ontwikkeld tot Brede 

Scholen met een gevarieerd aanbod en 

dagarrangement. D66 wil de Brede Scholen 

ontwikkelen tot integrale kincentra met een 

optimale samenwerking tussen peuterspeel-

zaal, kinderopvang, onderwijs, bibliotheek en 

sport en culturele activiteiten. De functie en 

activiteit zijn daarbij leidend boven de organi-

satievorm. 

 

D66 wil meer aandacht voor cultuureducatie. 

Op jeugdige leeftijd kennis maken met kunst 

en cultuur draagt in alle opzichten bij aan een 

goede toerusting voor deelname aan de sa-

menleving. Voor D66 is dit een vanzelfspre-

kendheid en wil cultuureducatie voor kin-

deren toegankelijk houden. De provincie heeft 

hiervoor budget, waarvan D66 gebruik wil 

maken. 

 

D66 zegt ja tegen: 
 

 Passende woonruimte voor iedereen 

 Een dynamische woonvisie en woonbeleid 

 Meer ruimte en minder regels voor bewoners 

 Belangrijke voorzieningen als kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur 

 

 



Verkiezingsprogramma D66 Waalre 2014 - 2018  

9 

Toegankelijk voor alle kinderen 
 

D66 wil dat in principe alle kinderen binnen 

Waalre naar school kunnen gaan. Dus ook 

kinderen met een handicap en/ of leerbeper-

king. Het is voor de ontwikkeling van kin-

deren goed als zij samen naar school gaan. 

D66 wil samen met de schoolorganisaties 

zorgen dat alle scholen optimaal toegankelijk 

en geschikt zijn voor passend onderwijs. Het 

geld dat hiermee op het (dure) leerlingenver-

voer wordt bespaard, wil D66 besteden aan 

het verbeteren van onderwijs aan kinderen 

met een beperking. 

Sport 
  

D66 wil de sportsector ondersteunen. Sport-

verenigingen draaien vrijwel volledig op vrij-

willigers. De sportsector is daarmee een sec-

tor waar de civil society nadrukkelijk vorm 

krijgt. De focus ligt in Waalre op de amateur-

sport. Voor bijzondere sporten en sport op 

hoog niveau, wordt aansluiting en samenwer-

king gezocht in de regio. 

 

D66 wil dat alle mensen die willen sporten 

dat ook kunnen doen. Daarom moeten de 

hardware en de software voor sport op orde 

zijn. Dat is een gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid van de gemeente en verenigingen.  

 

Sportparken en sportaccommodaties 
 

D66 wil beide sportparken in Aalst en Waalre 

behouden. Vooral voor kinderen is een korte 

 

 

en veilige afstand tot de sport van belang. Na 

de renovatie van het sportpark in Aalst be-

schikken de sportverenigingen over kwalitatief 

goede accommodaties.  

D66 wil ook voor de binnensport in Aalst en 

Waalre voldoende accommodatie. D66 wil 

een maximaal gebruik van alle sportaccom-

modaties door de gemeenschap en een zo 

groot mogelijke bezetting. Overcapaciteit  

moet worden voorkomen of weggenomen. 

 

D66 wil een efficiënt en zakelijk beheer van 

sportaccommodaties en een groter beroep op 

de eigen verantwoordelijkheid. D66 wil om 

deze reden het beheer en onderhoud in han-

den van gebruikers en verenigingen.  

 

 

D66 zegt ja tegen: 
 

 Moderne Brede scholen in alle wijken, multifunctioneel met een breed en gevarieerd aanbod 

 Scholen die toegankelijk zijn voor alle leerlingen en geschikt voor passend onderwijs 

 Versterking van de cultuureducatie 

 Veilige routes naar scholen en kindcentra 

 

D66 zegt ja tegen: 
 

 Behoud van sportparken Aalst en Waalre 

 Voldoende binnensportcapaciteit  

 Brede en gevarieerde mogelijkheden voor de amateursport 

 Ondersteuning van sportverenigingen en hun vrijwilligers 

 Beheer en onderhoud in handen geven van gebruikers en verenigingen 
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> Lokale Zorg 

> Jeugdzorg en Jeugdhulp 

> Participatie 
 

 

 
Thema 2: Zorg en Welzijn 
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D66 wil dat er ook in Waalre voor jong ge-

handicapten geschikte huisvesting is. Zodat 

het nu eens echt is afgelopen dat jong ge-

handicapten naar elders moeten verhuizen 

omdat er in Waalre geen geschikte huisves-

ting is.  

 

Voor D66 staat de zorgvrager centraal. De 

gemeente staat van de hele overheid het 

dichtst bij de burger en is het beste in staat 

om samen met de zorgvrager en zijn directe 

omgeving te praten over de invulling van de 

zorg. Samen met goed opgeleide medewer-

kers zoeken naar de beste oplossing. Maat-

werk dus en geen algemene regeling omdat 

het nu eenmaal zo is geregeld en er geen 

onderscheid mag zijn. D66 wil dat dit gesprek 

bij de mensen thuis plaatsvindt.  

 

In de wijk en kleinschalig 
 

D66 kiest voor kleinschalige en (private) en 

lokale woon- en zorginitiatieven. D66 wil af 

van de grote en dure contracten waarbij voor 

veel te veel overhead wordt betaald. D66 wil 

ondernemende mensen ook in de zorg ruimte 

geven en hun kennis en kunde zoveel moge-

lijk de ruimte geven. Geld moet zoveel moge-

lijk worden besteed aan uitvoering. Dus klein-

schalig, enthousiast en cliëntgericht. ZZP’ers 

en wijkteams hebben de voorkeur boven ‘in-

stellingen’. Regelgeving die dergelijke initia-

tieven in de kiem smoort wil D66 wegnemen.  

 

D66 wil zorg lokaal in buurten en wijken or-

ganiseren. De wijk vormt het centrale punt in 

zorg en ondersteuning. Wij willen ook dat de 

zorg op deze schaal wordt georganiseerd. 

Vanuit wijkcentra als stabiele basis met dag-

activiteiten, wijkrestaurants en andere steun-

functies. Hulpverleners in de wijk kennen de 

mensen en de problemen. Zij staan wat D66 

betreft vooraan. Met zo min mogelijk proto-

collen en formulieren en zoveel mogelijk vrij-

heid, vakkennis en gezond verstand.  

 

Lokale Zorg 
  

D66 wil dat voor alle inwoners van Waalre 

voldoende en passende zorg en ondersteu-

ning beschikbaar is. Vanaf 2015 krijgen ge-

meenten in Nederland er veel nieuwe taken 

bij voor alle burgers. De overheveling van 

(delen van) de langdurige zorg, de jeugdzorg 

en de participatiewet betekent een grote uit-

daging. D66 is voorstander van decentralisatie 

van deze zorgtaken naar de lokale overheid. 

Het biedt meer kansen om de zorg beter, 

meer op maat, met minder regels en bureau-

cratie uit te voeren en ruimte te geven voor 

nieuwe en andere manieren van het invullen 

van deze zorgtaken. D66 wil ook een goede 

samenhang tussen de drie decentralisaties en 

een integrale benadering van alle hulpvragers. 

 

De overheveling van de zorg gaat echter ge-

paard met een forse bezuiniging. Op het hui-

dige budget wordt tussen de 25 en 40% ge-

kort. D66 is erg kritisch op de toepassing van 

deze kortingen die gevolgen hebben voor de 

meest kwetsbare mensen. D66 heeft met haar 

wethouder in de nieuwe coalit ie in Waalre 

laten zien, dat juist bij D66 de lokale zorg in 

goede handen is. D66 praat met de mensen 

over wie het gaat en niet alleen maar over de 

mensen. Dat is geen belofte maar een feit. 

 

Op tijd klaar 
 

D66 wil dat de gemeente op tijd klaar is. Met 

de decentralisaties komt er een omvangrijk en 

complex takenpakket op de gemeenten af. 

Wij willen niet dat de fout van 2007 wordt 

herhaald toen pas ruim een jaar na de start 

van de Wmo Waalre klaar was met een eigen 

invoering. Dat heeft toen niet alleen voor veel 

onrust gezorgd, maar de gemeente ook on-

nodig veel geld gekost, belastinggeld. D66 wil 

daarom dat Waalre eind 2014 helemaal klaar 

is voor de uitvoering.  

 

Maatwerk  
 

D66 wil dat ouderen en gehandicapten zo 

veel  mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De 

gemeente zorgt wat D66 betreft in haar 

woonvisie voor voldoende huisvesting in de 

wijken voor ouderen en gehandicapten. Zodat 

ook zij kunnen blijven meedoen in de wijk 

waar ze wonen. 
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Eigen regie 
 

D66 wil de eigen regie van burgers verster-

ken. Daarom wil D66 het persoonsgebonden 

budget (Pgb) als een volwaardige keuze naast 

de zorg-in-natura. D66 wil zelfs prioriteit ge-

ven en uiteindelijk iedereen de eigen keuze 

laten bepalen met een Pgb en/ of vouchers. 

Omdat aangetoond is dat mensen die zelf de 

regie hebben en houden, veel beter in staat 

zijn om zelfstandig te functioneren. Dat is 

beter voor de burger en ook beter voor de 

gemeente omdat zelfstandige burgers minder 

zorg en ondersteuning nodig hebben. 

 

Om zoveel mogelijk burgers toegang tot het 

Pgb te geven en de uitvoering zo eenvoudig 

mogelijk te maken, wil D66 invoering van 

zorg- en diensten vouchers. Er wordt dan 

geen geld meer rondgepompt, maar burgers 

kunnen dan met een voucher zorg en onder-

steuning ‘inkopen’ bij de hulpverlener die zij 

willen. Hierdoor kunnen ook kwetsbare men-

sen voor wie het beheer over het Pgb budget 

een te grote opgave is, zo veel als mogelijk is 

de eigen regie houden.  

 

Mantelzorg en vrijwilligers 
 

D66 ondersteunt mantelzorg en vrijwilligers. 

De meest persoonlijke zorg is wat D66 betreft  

mantelzorg; zorg van mensen dichtbij: familie 

en vrienden. Daarna komen buren en kennis-

sen en pas daarna zorgverleners. D66 wil dat 

mantelzorgers en vrijwilligers goed worden 

ondersteund. Met adviezen, tips en een cur-

sus als dat is gewenst. Maar ook door man-

telzorgers die zich dag en nacht inzetten, 

vervangende zorg te bieden zodat zij zelf ook 

een keer op vakantie kunnen of vrij hebben 

voor het eigen sociale leven. D66 wil ook dat 

de gemeente niet alleen beleid maakt over 

maar ook met mantelzorgers. 

 

D66 wil een efficiënte en transparante uitvoe-

ring. Met de decentralisaties krijgen gemeen-

ten wel alle taken maar veel minder geld. Het 

risico van budgetoverschrijdingen ligt dan 

ook op de loer. In de Tweede Kamer heeft 

D66 ervoor gezorgd dat gemeenten optimale 

beleidsvrijheid hebben door het onderscheid 

tussen alle potjes voor zorg en welzijn weg te 

halen. Zo kan de gemeente het geld dáár 

besteden waar dit het meeste nodig is.  

 

Jeugdzorg en jeugdhulp 
  

D66 wil dat de overheveling van de Jeugd-

zorg naar de gemeenten er toe leidt dat de 

zorg voor jongeren ook echt beter wordt. Dus 

geen wirwar aan hulpverleners maar per be-

trokken gezin één plan met één familieregis-

seur.  

 

Eigen omgeving 
 

Het kind centraal klinkt vanzelfsprekend, maar 

dat is het helaas niet. D66 wil de hulp aan 

kinderen zoveel mogelijk in de eigen omge-

ving organiseren en een verbinding tussen 

school en werk tot stand te brengen. Jeugd-

 

 

vooral gebruik maken van de eigen kracht 

van gezinnen. Door effectieve gezinshulp 

moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk 

voorkomen worden. D66 wil dan ook dat de 

gemeente en de professionals kijken naar 

“wat wel kan” in plaats van “wat niet kan” en 

daarbij zoveel mogelijk met het kind praten 

en niet over het kind. Daarnaast wil D66 aan-

dacht voor de ‘match’ tussen gezinsvoogden 

en gezinnen. Ook moet er meer aandacht zijn 

voor waarheidsvinding 

D66 zegt ja tegen: 
 

 Het op tijd klaar zijn met de decentralisaties 

 Zorg lokaal, op maat en op kleine schaal 

 Nadruk op de eigen regie en zelfsturing 

 Behoud van Pgb en invoering van vouchers 

 Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 
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Signalering en preventie 
 

D66 wil dat de gemeente investeert in vroege 

signalering van problemen en preventie. Het 

is zo logisch. Vroegtijdige signalering en pre-

ventie voorkomen heel veel ellende en hoge 

kosten later. Door dit goed te organiseren 

zoals binnen de Brede Scholen kunnen latere 

problemen worden voorkomen. 

 

 

Hulpverleners en het CMD (centrum voor 

Maatschappelijke Dienstverlening) horen dan 

ook binnen de Brede Scholen te werken. Zo-

dat voor leidsters Peuterspeelzalen, Kinderop-

vang, leerkrachten én ouders de drempel naar 

hulpverleners zo laag mogelijk is. 

Participatie 
  

De derde decentralisatie van het Rijk naar 

gemeenten is de samenvoeging van de WWB 

(bijstand), Wajong (jong gehandicapten) en 

WSW (sociale werkvoorziening) in een rege-

ling: de participatiewet. 

 

Kansen op de arbeidsmarkt 
 

D66 wil een keten tussen gemeenten en 

werkgevers. Door een betere aansluiting met 

de arbeidsmarkt en een betere samenwerking 

met werkgevers wil D66 de kans op werk 

voor mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt verbeteren. Immers zonder werk-

gevers geen werk en zonder werknemers 

geen bedrijf.  

D66 vindt het een verantwoordelijkheid van 

zowel gemeenten als werkgevers om gebruik 

te maken van de talenten van mensen. Ook 

dat is duurzaamheid, het benutten van alle 

bronnen. Kijken wat iemand wel kan in plaats 

van wat mensen niet kunnen. 

 

 

De gemeente kan dit st imuleren door voor-

waarden te stellen bij aanbestedingen 

 

D66 vindt regionale samenwerking met ande-

re gemeenten een voorwaarde. Er is immers 

een regionale arbeidsmarkt. Niet de plaats 

waar iemand werk kan krijgen is van belang, 

maar werk waar iemand een plaats kan krij-

gen.  

 

D66 vindt het belangrijk dat mensen aan de 

slag blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk is. 

Het gaat ons daarbij vooral om de ontplooi-

ing en ontwikkeling van mensen. Zodat zij 

makkelijker een betaalde baan kunnen vinden. 

Betaald werk is het beste medicijn in het 

voorkomen van armoede en problematische 

schulden. Het is ook goed als mensen een 

tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Dit  

mag echter nooit tot arbeidsverdringing lei-

den.  

 

 

D66 zegt ja tegen: 
 

 Per gezin één plan en één familieregisseur 

 Organisatie en uitvoering lokaal en in de eigen omgeving 

 Sturen op preventie en signalering 

 

D66 zegt ja tegen: 
 

 Kijken naar wat mensen kunnen ipv wat mensen niet kunnen 

 Vergroten van de kans op werk voor kwetsbare werknemers 

 Goede samenwerking met werkgevers en regiogemeenten 

 Activering van mensen zonder arbeidsverdringing 
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> Duurzame samenleving 

> Luchtkwaliteit 

> Afval 
 

 

 

Thema 3: Duurzaamheid 
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schakeling naar duurzame en energiezuinige 

straatverlichting en alle gemeentelijke ge-

bouwen voorzien van duurzame energiebron-

nen zoals zonnecellen. 

 

Ook kan de gemeenten eisen stellen aan an-

deren door regelgeving en het aanbeste-

dingsbeleid. D66 is voorstander om deze ei-

sen in te zetten als stimulerend beleid.  

 

 

Duurzame samenleving.   

 

Duurzaamheid en ecologie zijn voor D66 in 

de komende raadsperiode een van de speer-

punten in het beleid. D66 wil dat het energie-

verbruik significant daalt, een grotere en be-

tere toepassing van innovatieve en duurzame 

materialen en een verbetering van de lucht-

kwaliteit.  

 

De overheid heeft een voorbeeldfunctie als 

het gaat om het zelf realiseren van energie-

zuinige gebouwen en constructies. Zo wil D66 

de om- 

Luchtkwaliteit   

  

D66 wil de uitstoot van fijnstof in Waalre nu 

echt effectief en bij de bron aanpakken. Aan 

het einde van de komende raadsperiode mag 

geen enkel gebied meer te maken hebben 

met normoverschrijdingen. Het vrachtverkeer 

levert een belangrijke bijdrage, vooral langs 

de 

 

 

doorgaande wegen. Een vrachtwagenverbod 

voor het doorgaande vrachtverkeer is een van 

de noodzakelijke maatregelen. Ook de instel-

ling van een milieuzone voor het meest ver-

vuilende (bestemmings) vrachtverkeer is een 

instrument. 

 

D66 zegt ja tegen: 

 

 Gebouwen van de gemeente voorzien van duurzame energiebronnen.  

 Bij nieuwbouw en renovatie maximaal inzetten op gebruik van duurzame materialen  

 Alle nieuwe straatverlichting wordt energiezuinig en duurzaam.  

 Ondersteuning van initiat ieven op gebied van duurzaamheid vanuit de bevolking 

 Het opnemen van eisen voor energiebesparing en gebruik van duurzame materialen in de 

Bouwverordening, gemeentelijke regelgeving en aanbestedingen.  

 Actief aanspreken van woningbouwcorporaties op hun duurzaam beleid.  

 

D66 zegt ja tegen: 

 

 Een verbod voor doorgaand vrachtverkeer.  

 Een milieu zone voor zwaar vervuilende vrachtwagens  
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Luchtkwaliteit   

  

D66 wil de kosten voor de afvalverwerking 

sterk terugdringen zodat de afvalstoffenhef-

fing fors kan dalen en bij voorkeur zelfs ver-

dwijnt. Ons afval wordt nog steeds voor een 

groot deel niet duurzaam verwerkt en ver-

brand. Dat is jammer want afval is steeds 

meer een  

 

 

grondstof en vertegenwoordigd een waarde. 

D66 wil dat uiterlijk in 2018 het afval niet 

alleen duurzaam wordt verwerkt maar ook 

een inkomstenbron vormt. Zodat deze inkom-

sten voldoende zijn om de kosten voor het 

ophalen en verwerken van afval te dekken. 

 

D66 zegt ja tegen: 

 

 Fors laten dalen en op termijn afschaffen van de afvalstoffenheffing 

 Afval duurzaam verwerken en het afval inzetten als grondstof 

 Scheiding van afvalstromen optimaliseren 

 Belonen van initiatieven voor scheiding en duurzame verwerking 
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> Regionale Samenwerking 

> Financiën 
 

 

 
Thema 4: Bestuur, Samenwerking en financiën 
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organisatorische processen ook efficiënter en 

doelmatiger. Vanzelfsprekend blijft persoonlijk 

contact mogelijk voor meer ingewikkeld zaken 

of mensen die digitaal echt niet uit de voeten 

kunnen. 

 

Kwaliteit  
 

Burgers mogen van D66 eisen stellen aan de 

kwaliteit van het bestuur. Dat doen wij ook. 

De inwoners kiezen zelf de gemeenteraad, die 

op haar beurt de wethouders benoemt. D66 

wil af van het zomaar benoemen van wet-

houders. D66 wil dat kandidaat wethouders 

voldoen aan vooraf opgesteld profielen en 

bestuurlijke kwaliteiten. Voor benoeming 

worden de kandidaat wethouders hierop ge-

toetst, gewogen en beoordeeld, met vanzelf-

sprekend respect voor de persoonlijke privacy. 

 

D66 wil ook dat de gemeenteraad voor be-

noeming de gelegenheid krijgt om uitgebreid 

de wethouders te horen en zich zo een oor-

deel te vormen over de persoon en kwalitei-

ten. Hiermee kan de gemeente ook aan de 

inwoners laten zien dat zij het bestuur serieus 

neemt en eisen stelt aan haar bestuurders. 

 

Bestuur  
  

D66 wil een open bestuur op basis van kwali-

teit. D66 wil dat het bestuur in Waalre open 

en transparant is. Openbaarheid en het be-

trekken van de inwoners in een vroeg stadi-

um zijn daarbij uitgangspunten. Dat begint 

met een goede communicatie. Stukken en 

voorstellen zijn digitaal goed toegankelijk.  

 

Interactief  
 

D66 wil een interactief bestuur met inwoners. 

D66 vertrouwt op de kracht van mensen en 

wil deze benutten bij het besturen van de 

gemeente. Belangrijke en complexe besluiten 

worden wat D66 betreft in fasen verdeeld en 

op gepaste wijze interactief met burgers ge-

deeld en besproken. Ook hierbij gaat D66 

niet uit van blauwdrukken maar wil dat er per 

situatie wordt gekozen voor een specifieke 

aanpak. Op deze wijze wordt in de loop van 

de jaren voldoende ervaring opgedaan met 

verschillende procesvormen. 

 

Dienstverlening  
 

D66 wil de digitale dienstverlening verder 

uitbreiden. In 2018 vindt alle communicatie 

met en dienstverlening aan de inwoners digi-

taal per mail of website plaats. Hierdoor ont-

staat niet alleen een gemeente die 7 dagen in 

de week dienstverlening biedt, maar het 

maakt de 

 

 

D66 gelooft in de gezamenlijke kracht van de 

regio en vindt het een goede zaak om bij een 

deel van de taken met andere gemeenten 

samen te werken. Omdat de uitvoering regio-

naal is, het een regionaal belang betreft of zo 

complex dat het voor een enkele gemeente 

niet mogelijk is. 

Regionale samenwerking 
  

D66 is tegen gedwongen herindeling en voor 

een krachtige regionale samenwerking. Ge-

meenten zijn voor steeds meer taken verant-

woordelijk geworden. D66 vindt dat een goe-

de zaak omdat de gemeente de overheid is 

die het dichts bij de burger staat. De ge-

meente als overheid is ook makkelijk aan-

spreekbaar en dichtbij. 

 

 

 

D66 zegt ja tegen: 

 

 Open en transparante communicatie en bestuur 

 Interactieve beleidsvorming met participatie van burgers 

 Digitale dienstverlening 7 dagen per week  

 Persoonlijk contact waar dit nodig is  

 Eisen stellen aan en toetsen van de kwaliteit van wethouders 
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Soms zal regionale samenwerking plaatsvin-

den tussen enkele gemeenten. Bij andere 

taken zoals verkeer en vervoer, economie, 

arbeidsmarkt en milieu is een brede regionale 

samenwerking met alle gemeenten noodzake-

lijk. Om daarmee de meest optimale uitvoe-

ring te realiseren.  

 

D66 wil de schaal van de regio ook gebruiken 

om de gezamenlijke ontwikkeling van duur-

zame energieopwekking mogelijk te maken. 

Ook regionalisatie van het afval beleid biedt 

schaalvoordelen. 

Gemeenten kunnen op deze manier elkaars 

menskracht en professionele kwaliteit opti-

maal benutten en delen. Regionale samen-

werking is ook goed voor het onderlinge 

leerproces en het delen van de best practices. 

Wel wil D66 een vermindering van het grote 

aantal samenwerkingsverbanden in deze re-

gio. Dat kan en moet eenvoudiger. 

 

Democratische controle 
 

D66 wil ook meer democratische controle 

binnen de regionale samenwerking. Door 

gemeenteraden eerder, meer en beter te be-

trekken, wordt de controle vanuit de volksver-

tegenwoordiging geborgd. Ook moeten er 

duidelijke afspraken worden gemaakt over de 

controle van de Rekenkamer op de regionale 

uitvoering.  

 

D66 wil wel eerlijk zijn over de noodzaak dat 

gemeenten individueel over voldoende be-

stuurskracht moeten kunnen en blijven be-

schikken. Die bestuurskracht wordt gevormd 

door een samenspel van ambtelijke organisa-

tie, college en gemeenteraad. Het is en blijft 

noodzaak hieraan te werken. 

 

Financiën 
  

D66 wil een gezond financieel bestuur. Waalre 

mag zich gelukkig prijzen dat zij financieel 

nog gezond is. Maar eerlijk is eerlijk, de afge-

lopen twee raadsperioden zijn de reserves van 

de gemeente te fors geslonken. Door keuzes 

uit te stellen en geld niet te investeren maar 

gewoon uit te geven.  

Begrotingen zijn jarenlang met boekhoud-

kundige trucs sluitend gemaakt, terwijl in 

werkelijkheid de reserves werden geconsu-

meerd. Met de toetreding van D66 tot het 

college na de bestuurscrisis in 2013 is hieraan 

een eind gemaakt. De begroting 2014 sluit op 

verantwoorde wijze en de stijging van 

 

 

de gemeentelijke lasten zijn in jaren niet zo 

laag geweest. Het kan dus wel. 

 

Hervormen  
 

D66 wil de komende jaren de nadruk leggen 

op hervorming van het bestuur en in de uit-

voering van taken. D66 wil de gemeentelijke 

lasten niet harder laten stijgen dan de inflatie. 

De verontreinigingsheffing wil D66 zelfs fors 

laten dalen door een slimme hervorming van 

het afvalstoffenbeleid en hergebruik. Om op 

termijn de totale kosten voor het ophalen van 

huisvuil te betalen uit het hergebruik. 

 

 

D66 zegt ja tegen: 

 

 Regionale samenwerking en nee tegen gedwongen herindeling 

 Meer democratische controle op en hervorming van de samenwerkingsverbanden 

 

D66 zegt ja tegen: 

 

 Een gezond financieel bestuur en een sluitende begroting 

 Lokale lasten stijgen niet harder dan de inflatie 

 Daling van het tarief voor de verontreinigingsheffing, bij voorkeur naar 0 euro 
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Thema 5: Economie en Brainport 
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mogelijkheden en daarmee volop kansen 

bieden, zijn belangrijke speerpunten.  

D66 wil dat het winkelaanbod aantrekkelijker 

en gevarieerder wordt en hier actief op inzet-

ten. Leegstand van winkels, kantoren en be-

drijfsruimte geeft snel verloedering. D66 wil 

een actief leegstandsbeleid in Waalre. De wet 

geeft de gemeente de ruimte om actiever 

met leegstaande bedrijfspanden om te gaan. 

Het zijn bij uitstek mooie (tijdelijke) broed-

plaatsen voor creatieve en jonge onderne-

mers.  

 

Toerisme en recreatie   
 

Bij haar intrede in het nieuwe college in 2013 

heeft D66 toerisme en recreatie stevig op de 

agenda gezet. Met de komst van een hotel in 

Waalre, blijkt  dat deze inspanningen vruchten 

beginnen af te werpen. D66 wil de komende 

raadsperiode hiermee verder gaan en de lang 

gekoesterde wens om het toerisme en recrea-

tie verder ontwikkelen. Door in te zetten op 

verdere uitbouw en diversiteit, ontstaan be-

langrijke economische kansen voor lokale 

ondernemers. Ook hier geldt dat regelgeving 

niet belemmerend maar stimulerend moet 

zijn. 

 

Waalre ligt in een uniek stukje Nederland. De 

regio  Zuid Oost Brabant heeft zich ontwik-

keld tot de brainport van Nederland en de 

tweede economische regio van Nederland. 

Dat biedt kansen en verplichtingen. Veel in-

woners van Waalre werken binnen de hele 

regio. Technologie en kenniswerk maken 

daarin belangrijk deel van. D66 wil dat de 

gemeente een actief economisch beleid voert 

en met bedrijven een convenant sluit  voor 

opleiding, scholing en stageplaatsen. 

 

Ideale vestigingsplaats 
 

Waalre is als onderdeel van deze regio niet 

alleen een mooie gemeente om te wonen 

maar ook om te werken. Vooral voor starters, 

creatieve en kennis ondernemers is een vrije 

ligging en dicht bij ondermeer de High Tech 

Campus een ideale vestigingsplaats. In Waalre 

zijn vooral veel MKB bedrijven gevestigd.  

 

Ondernemers  
 

D66 wil voor ondernemers dé partij zijn die 

de regeldruk vermindert en het ondernemen 

mofgelijk maakt. Voor Waalre betekent dat 

vooral het MKB koesteren en faciliteren bij 

hun vestiging. Soepele regelgeving, ruime 

 

 

D66 zegt ja tegen: 

 

 Minder regels en meer mogelijkheden voor ondernemerschap 

 MKB, kenniswerk en creatieve industrie 

 Stimulering en verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie 

 Een actief leegstandsbeleid op het gebied van winkels en bedrijfsruimte 
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 Nawoord 

Alexander 

Pechtold 
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D66 werkt aan een samenleving die gebouwd 

is op vrije mensen die zich inspannen en ont-

plooien. Hierdoor wordt de samenleving als 

geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten 

ons van nature niet alleen in voor onszelf, 

maar ook voor onze naasten, onze leefomge-

ving, de maatschappij en onze gezamenlijke 

toekomst. Daarom komt D66 op voor de kan-

sen van iedereen, bijvoorbeeld via het onder-

wijs. Met een overheid die steunt, randvoor-

waarden schept en waar nodig stuurt. D66 

weet zeker dat de kracht van mensen onder-

ling de belangrijkste maatschappelijke motor 

is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 

individueel en samen. 

 

D66-politici hebben een kenmerkende st ijl: we 

zijn duidelijk over wat we willen, we denken 

in mensen en niet in groepen, we beginnen 

bij u en niet bij de regels en houden altijd het 

oog op de toekomst. Wij zijn optimistisch 

maar weten ook dat we hard moeten werken 

om onze idealen te verwezenlijken. 

  

 

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in 

de slechtste gemeente van Nederland woont? 

Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen 

dat uw gemeente de handschoen oppakt? U 

kunt het verschil maken. Zeker hier in Waalre, 

in uw eigen omgeving! 

 

Wacht niet af. Stem op 19 maart. 
Beter nog; stem D66! 
 

Alexander Pechtold 

 

Nawoord 
 

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus 

ook. Het is bijna voorjaar en u mag wéér naar 

de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel 

mensen vragen zich af of gemeentepolit iek 

wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van 

dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezin-

gen uw stem moet laten horen. 

 

Een ijzeren wet in de politiek is: alle polit iek is 

lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemees-

ter heb ik gezien hoe dat werkt: de belang-

rijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent 

dit voorstel voor mensen in hun dagelijks 

leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is 

het essentieel dat iedereen meepraat en 

meebeslist over de plannen die ons raken. 

Dat is een democratisch recht én, vinden wij, 

ook een democratische plicht. Het is in ieder 

geval de beste garantie voor politiek waarin 

de mens centraal staat. 

 

Dat is belangrijk, want er moeten indringende 

keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de 

klas van uw kind komend jaar? Werken be-

roepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven 

samen tegen jeugdwerkloosheid? Worden 

zorg en ondersteuning van ouderen en ge-

handicapten op maat geleverd? Pakt uw ge-

meente nu eindelijk de leegstand aan van 

achterhaalde industrieterreinen en niet ge-

bruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw 

gemeente ruimte aan bewoners die samen 

zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? 

Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te 

zeggen? De gemeente speelt een steeds gro-

tere rol in uw leven. Daarom moet u ook een 

veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat 

begint met stemmen; stemmen op D66. 
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Kees de Zeeuw (lijsttrekker) 
Waalre heeft alles in zich om een mooie gemeente te blijven. Als 

ondernemer weet ik hoe belangrijk minder regels en meer ruimte 

voor mensen zijn. De decentralisatie van de (jeugd)zorg en parti-

ci-patiewet zijn belangrijke opgaven waar ik mijn kennis en erva-

ringen binnen de gezondheidszorg voor inzet.  

 

Joke Beuger 
Ik vind goede zorg voor en participatie van ouderen in de Waal-

rese samenleving belangrijk. Ouderen moeten zich ook veilig voe-

len. Waalre is de afgelopen jaren geconfronteerd met verschillen-

de vormen van criminaliteit. Ons mooie dorp moet weer positief 

op de kaart komen, een belangrijke opdracht: Nu samen vooruit! 

 

Floris Schoots 
Als vader van twee jonge kinderen besef je hoe belangrijk een 

fijne leefomgeving, goede scholen, veilig verkeer en schone lucht 

is. M ijn verbindende achtergrond wil ik gebruiken om inwoners 

zoveel als mogelijke te betrekken bij de beleidsvorming van 

Waalre. 

 

Nienke de Wit 
Waalre kent een rijk geschakeerd en bloeiend verenigingsleven. 

Verenigingen zorgen voor het verband tussen mensen. M ijn kin-

de-ren sporten bij diverse verenigingen in Waalre. En ik zie hoe-

veel het hen in sportief en sociaal opzicht brengt. Persoonlijk ben 

ik als meedenker en actieve vrijwilliger betrokken bij verenigin-

gen. 

Ineke Bastiaans 
Als studente bestuurskunde leer ik alles over de overheid. D66 

biedt mij de kans om dit in de praktijk te brengen en verder te 

leren. Als jongere wil ik Waalre scherp en in beweging houden. Ik 

draag daar graag mijn steentje aan bij! 

 

De kandidatenlijst van D66: 
 

D66 doet met 12 leden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn er trots op dat zij 

bijna allemaal al ervaring hebben als raadslid of steunfractielid. Een korte presentatie van 

de eerste zeven van de lijst: 

 

René ter Huurne 
Vanuit mijn ervaring in het internationale bedrijfsleven zie ik dat de ei-

gen kracht van mensen en ondernemerschap de basis vormen van onze 

welvaart. Met die professionele ervaring en mijn streven naar een duur-

zame samenleving, wil ik graag bijdragen aan het bestuur van Waalre. 

Marion Hinderdael 
Waalre heeft veel potentie als ideaal gelegen gemeente midden 

in Brainport. Ik zet graag mijn ervaring binnen onderwijs en in-

ternatio-nalisering in om Waalre aantrekkelijker als vestigings-

plaats voor (internationale) kenniswerkers te maken en er een 

toekomst-bestendige én blijvend groene gemeente van te ma-

ken. 
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1.  Kees de Zeeuw 
  (m) 

 

2.  Joke Beuger 
  (v) 

 

3.  Floris Schoots 
  (m) 

 

4.  Ineke Bastiaans 
  (v) 

 

5. Nienke de Wit 
  (v) 

 

6.  Marion HInderdael 
  (v) 

 

7.  René ter Huurne 
  (m) 

 

8.  Jan Willem Gombert 
  (m) 

 

9.  Ton van der Vegt 
  (m) 

 

10.  Martijn de Schepper 
  (m) 

 

11.  Frans Smit 
  (m) 

 

12. Ton Friessen 
  (m) 

 

 

D66 Waalre, lijst 4 



Wmo Wethouder Balk (D66):  

Ruimte geven aan initiatieven in de wijk  

   

De uitvoering van de nieuwe Wmo na de decentralisaties zal alleen slagen als gemeenten 

en burgers de handen ineen slaan en er meer ruimte komt voor nieuwe initiatieven. 

Anders lukt het nooit om de enorme bezuiniging van dit kabinet op te vangen én tegelijk 

een fatsoenlijk stelsel van hulp en ondersteuning overeind te houden. Dat zeggen 

Hanneke Balk, wethouder Wmo in Waalre en D66 lijsttrekker Kees de Zeeuw. 

“Dichtbij, eenvoudig en doeltreffend,” is de visie van D66 en de wethouder, die sinds 

haar aantreden vorig jaar een duidelijk stempel op het Wmo beleid heeft gedrukt.  
 

Met veel elan is Hanneke Balk vorig jaar april begonnen aan deze klus. Al snel werd het ook 

duidelijk waarom met name haar partij D66 tijdens de onderhandelingen over de nieuwe 

coalitie heeft aangedrongen op een koerswijziging. Er werd te veel gesproken óver maar te 

weinig mét de mensen, constateerde ook zij. Het oude college kwam feitelijk niet veel verder 

dan voortdurend brandjes blussen, vaak als gevolg van onderlinge verdeeldheid. Aan een visie 

op de lokale zorg en welzijn ontbrak het. Wat ook veel onzekerheid veroorzaakte bij 

vrijwilligers en verenigingen. “Terecht”, zegt Hanneke Balk. “Zij zijn nu eenmaal afhankelijk 
van de overheid en als die meer met zichzelf bezig is….” 

 

Aan tafel 
Reden dat zij direct is begonnen om de relaties met ondermeer de besturen van de wijkcentra 

te verbeteren. Die zijn ook nodig, want in het nieuwe coalitie akkoord heeft D66 een 

belangrijke positie voor de wijkcentra laten opnemen. De Pracht, Het Klooster en t Hazzo 

moeten een centrale functie krijgen binnen de Wmo, die wethouder Balk zo laagdrempelig en 

dichtbij mogelijk wil organiseren. En dan gaat het niet alleen om de hulp thuis, maar ook over 

de dagbesteding dat door dit kabinet bijna helemaal wordt wegbezuinigd. Met alle gevolgen 

voor de mensen zelf en hun familie. 

 

Voor Hanneke Balk reden met de wijkcentra aan tafel te gaan zitten. Het is geen opdracht aan 

de gemeente. Het is een opdracht aan ons allemaal, zo zegt de wethouder. Voor inwoners en 

vooral oudere inwoners is het goed als dicht bij huis gezellige of leerzame activiteiten 

georganiseerd worden. Daar is een wijkcentrum een uitgelezen plek voor. De wethouder heeft 

het initiatief genomen om laagdrempelige dagopvang als nieuwe activiteit dicht bij huis aan te 

bieden. Verschillende activiteiten die over de dag verdeelt georganiseerd worden en waarbij 

ook samen gegeten wordt. Van 's morgens tot het eind van de middag, dus een leuke 

dagbesteding, vooral bedoeld voor mensen die wat extra zorg nodig hebben.  

“Daarmee ontlasten we ook de mantelzorgers,”zegt Hanneke Balk die ook positief is over de 

wijkcentra. Het bestuur van de Pracht heeft als eerste dit idee opgepakt en start binnenkort 

met een pilot. De gemeente ondersteunt de enthousiaste vrijwilligers. Eerst met advies maar 

na de start ook met geld. Zodat de vrijwilligers zich kunnen laten ondersteunen door 

professionals op de momenten als dat nodig is. Het is een ideale mix van informele en formele 

zorg waarbij de kracht van zowel vrijwilligers als professionals optimaal worden benut.  

 

Ruimte geven 
Het is nog maar het eerste pilot, die wethouder Balk wil inzetten als voorbereiding op de 

decentralisaties in 2015. “Ik wil dat Waalre eind 2014 daar gewoon klaar voor is,”klinkt het 

stellig. De komende maanden wil de wethouder daarom samen met inwoners creatief kijken 

naar mogelijkheden om zorg en welzijn voor alle inwoners bereikbaar te houden. Eenvoudig 

waar het kan en speciaal waar het moet. Met activiteiten en ondersteuning dicht bij huis die 



passen bij de behoefte en noodzaak. Zodat die inwoners die echt zorg nodig hebben, die ook 

krijgen. 

 

D66 fractievoorzitter en lijsttrekker Kees de Zeeuw is tevreden over de resultaten van de 

afgelopen negen maanden. Er was natuurlijk nog maar weinig tijd en de verhoudingen waren 

niet best meer, wist hij. De besturen van de wijkcentra waren teleurgesteld uit het 7 zebra’s 
project van de vorige coalitie gestapt, dat inmiddels een zachte dood is gestorven. Het is 

jammer van al het geld dat dit heeft gekost, maar we moeten nu verder, zegt De Zeeuw.  

 

Hij prijs de wethouder die is geslaagd om in korte tijd het hele maatschappelijk middenveld 

aan zich te binden en al na een paar maanden met de eerste pilots komt. “Het past precies in 
onze visie en waar wij naar toe wilden”, zegt De Zeeuw. Namelijk af van het bevoogden en 
geen onnodige regeltjes meer, maar juist mensen en verenigingen uitdagen om met nieuwe 

ideeën te komen. Vorig jaar heeft de D66 voorman samen met zijn fractiegenote Joke Beuger 

meerdere gesprekken gehad met ondermeer De Pracht. “Er waren wel initiatieven en ideeën 

maar er was te weinig ruimte en erkenning om deze ook uit te voeren.”aldus De Zeeuw.  

 

Zowel De Zeeuw als Balk zijn er van overtuigd dat de decentralisaties gaan lukken in Waalre. 

“Als we maar kunnen doorgaan met de huidige lijn,”zeggen beiden in koor. Vanuit de 
gemeente met een duidelijk visie op de lokale hulp en ondersteuning. En burgers en 

verenigingen stimuleren en uitdagen om met initiatieven te komen. “De kracht van Waalre is 

dat er veel initiatief is. Door die kracht te bundelen, kunnen we hier nu samen nog meer 

power aan geven.” Wethouder Hanneke Balk wil niets liever dan ook na 19 maart doorgaan 

met haar werk voor de Waalrese burger. Kees de Zeeuw wijst ook op de slogan van deze 

verkiezingen: Nu vooruit, samen in Waalre. Want nog meer stilstand, dat kan Waalre echt niet 

meer gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 2: 

Joke Beuger
Nr 3: 

Floris Schoots
Nr 4: 

Ineke Bastiaans
Nr 5: 

Nienke de Wit
Nr 6: 

Marion Hinderdael
Nr 7: 

René ter Huurne

Overige kandidaten

Nr 8: 

Jan Willem Gombert

Nr 9: 

Martijn de Schepper

Nr 10: 

Ton van der Vegt

Nr 11: 

Frans Smits 

Nr 12: 

Ton Friesen

Verantwoordelijkheid nemen en delen 
D66 heeft in Waalre bewezen een partij te zijn die
ergens voor staat, keuzes maakt en niet weg loopt
voor problemen. Zo hebben wij in 2013 onze
verantwoordelijkheid genomen toen de oude coalitie
roemloos ten onder ging. In de korte tijd tot aan de
verkiezingen zijn D66 en haar wethouder Hanneke
Balk aan de slag gegaan om Waalre vooruit te helpen.
Die verantwoordelijkheid hebben we genomen en met
resultaat. 

Wat heeft D66 voor u bereikt. Een korte bloemlezing:

• Winkels mogen open op zondag
• Mogelijk om te trouwen op elke plek in Waalre
• Een nieuwe Brede School in Waalre Dorp
• Jeugdbibliotheken bij alle brede scholen
• Sportpark Aalst is behouden
• De Buurtbus is behouden
• Er wordt weer gepraat mét en niet over mensen
• Gemeenschapshuizen hebben hun centrale plek

terug
• Zorg en hulp weer kleinschalig en terug in de wijk
• Ruimte en geld voor hulp en zorgexperimenten
• Het persoonsgebonden budget (Pgb) is behouden
• Recreatie en toerisme hebben een impuls gekregen
• Meer aandacht en geld voor duurzaamheid
• Kleinere ambtelijke organisatie
• Een einde aan de lastenstijgingen

Geen beloftes maar feiten

D66 is een sociaal liberale partij die
positief in de wereld staat. D66 gaat
voor kwaliteit en inhoud. D66 ziet
niets in polarisatie en een
‘antihouding’ en met moddergooien
hebben we ook al niks. De huidige
problemen vragen om creatieve
oplossingen, een constructieve
houding en bereidheid tot
samenwerken. Waalre moet nu
vooruit, Het is tijd voor D66.
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D66 wil geen dingen beloven, D66 wil
dingen realiseren. Zoals wij dat ook de
afgelopen vier jaar hebben gedaan. 
D66 wil Nu Samen vooruit met Waalre

Kees de Zeeuw, lijsttrekker D66 Waalre

De zorg voor onze burgers, hun veiligheid
en vrijheid en een duurzame samenleving
zijn onze kernwaarden. 

Kijk voor ons verkiezingsprogramma op
www.d66waalre.nl 

volg ons op twitter @D66Waalre 
en facebook
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