BELEIDSBEGROTING
Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving
Actuele ruimtelijke plannen, snelle vergunningverlening en het stimuleren van
marktpartijen om juiste woonsegmenten aan te bieden.

Aandeel programma 1 in totale begroting
Ruimtelijke leefomgeving
14%

Overige onderdelen
86%
Begroting 2019
Essentie:
1. Leefbare wijken, buurten en dorpen (ontwikkellijn 2 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022)
2. Transitie buitengebied (ontwikkellijn 3 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022)
3. Transitie naar duurzame energie (ontwikkellijn 4 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022)
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Ambitie 1. Nieuwe woningen in alle kernen, vooral
voor starters, ouderen en de combinatie woon-zorg,
zowel particuliere als sociale woningbouw, actueel
houden van inventarisatie woningbehoefte.
Activiteit: We voeren de Woonvisie uit en hebben
in 2019 bijzondere aandacht voor herbestemming,
structurering en transformatie van bestaande
gebouwen en locaties. In 2019 implementeren we de
beleidsregels ‘Acceptatie woningbouwinitiatieven,
omzetting en woningbouwsplitsing’.
Ambitie 2. Behoud van voorzieningen in kleine
kernen.

Ambitie 3. Ondersteuning van projecten: kerk
Spoordonk, Unilocatie, Moorland, Dorpshart
Middelbeers.
Activiteit: Uitvoering geven aan het Initiatief
Dorpshart Middelbeers, het project- en
communicatieplan en komen tot een ontwerp voor
de Unilocatie en de realisatie van sportpark
Moorland. In contact met onze
leefbaarheidsnetwerken zoeken we naar manieren
om voorzieningen te behouden in de kleine kernen.
Ambitie 4. Geïntegreerd handen en voeten geven
aan subsidie-, vastgoed, -cultuur- en sportbeleid
(waarin meegenomen: OSMO en zelfstandigheid/
privatisering en ambitieniveau) waarbij de
maatschappelijke doelen centraal staan.
Activiteit: Op basis van de impactanalyse uitvoering
geven aan de uitkomsten. De integraliteit binnen de
beleidsvelden pakken we op in de vorm van ‘Vitaal
Oirschot’.
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Ambitie 5. De transitie buitengebied samen met
de agrarische sector vormgeven vanuit het huidige
beleid.

Ambitie 8. Stimuleren van energiebesparing en
duurzame opwekking.

Activiteit: Wij gaan het huidige beleid evalueren.
Daarnaast begeleiden we, via maatwerk,
ondernemers in deze transitie.

Ambitie 9. Duurzaamheid in gemeentelijk beleid
waaronder energieneutraal en levensloopbestendig
bouwen, duurzame openbare verlichting en
oplaadpunten voor elektrisch vervoer.

Ambitie 6. Afvalscheiding stimuleren en
optimaliseren.

Activiteit: Uitvoering geven aan het
uitvoeringsprogramma Energiebeleid.

Activiteit: We bezien de resultaten van de afgelopen
jaren om te komen tot een optimalisatie.

Ambitie 10. Actief beleid voor vrijkomende
agrarische bebouwing, bestrijding verloedering en
criminaliteit.

Ambitie 7. Smart stappenplan voor transitie naar
CO2 neutraal.

Activiteit: In 2019 stellen wij het VAB-beleid vast.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

2020

2021

2022

Lasten
Baten

8.732
-11.167

9.869
-5.059

6.170
-4.970

4.852
-3.017

4.882
-2.936

4.120
-2.939

Saldo van baten en lasten

-2.435

4.810

1.200

1.835

1.946

1.181

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

2020

2021

2022

Mutaties reserves
Lasten
Baten

3.606
-299

5.369
-7.645

793
-1.047

691
-821

0
-821

0
-12

Saldo mutaties reserves

3.307

-2.276

-254

-130

-821

-12

872

2.534

946

1.705

1.125

1.169

Resultaat

Meerjarenbegroting
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Lasten per taakveld
Beheer overige gebouwen en gronden: 5%

Waaruit worden lasten gedekt?
Beheer overige gebouwen en gronden: 4%

Afval: 25%

Afval: 28%

Milieubeheer: 4%

Milieubeheer: 1%

Ruimtelijke ordening: 9%

Ruimtelijke ordening: 2%

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein): 17%

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein): 29%

Wonen en bouwen: 29%

Wonen en bouwen: 7%

Mutaties reserves: 11%

Mutaties reserves: 15%
Algemene middelen: 14%
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