
    

 

 

Bestuursprogramma GroenLinks/PvdA 2022 – 2026 

 

 

Samen komen we verder! 
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1. Voorzieningen en Sociale samenhang  
GroenLinks/PvdA staat voor een moderne gemeente Sint-Michielsgestel, waarbij het goede 

en de eigenheid van de afzonderlijke dorpen behouden kunnen blijven. Onze inwoners van 

jong tot oud kunnen met plezier in onze dorpen wonen, elkaar ontmoeten, ten minste goed 

(basis)onderwijs volgen, sporten en deelnemen aan culturele activiteiten. Die voorzieningen 

kosten geld. GroenLinks/PvdA zoekt daarom altijd de balans tussen kosten en kwaliteit. 

Waar mogelijk worden voorzieningen daarom gecentraliseerd en leveren inwoners een 

bijdrage, liefst naar draagkracht. 

In de gemeente is nu te weinig aandacht voor het stimuleren van sociale samenhang en 

samen leven. Er is aandacht voor veiligheid en handhaving. Veel minder voor thema’s als 

gemeenschapszin, kunst en cultuur en participatie. Deze onderwerpen zijn de afgelopen 

periode niet of nauwelijks aan bod geweest. De raad heeft participatie inmiddels hoog op de 

agenda gezet, maar we wachten al een jaar op een voorstel dat is beloofd.  

Kunst en cultuur krijgt aandacht als anderen er mee komen. Over de gemeenschapshuizen 

praten de coalitiepartijen alleen in termen van kosten. 

Juist in tijden van individualisering, corona maatregelen, groeiende kloof tussen overheid en 

burger is het van belang dat een gemeente gemeenschapszin stimuleert.  

Daarom willen we deze onderwerpen nadrukkelijk op de agenda zetten.  Deze onderwerpen 

meer waardering geven.  

> Gemeenschapshuizen 

We bieden ruimte aan verenigingen en andere sociale activiteiten in onze dorpen. Waar 

mogelijk wordt in de dorpshuizen ook ruimte geboden aan zorgfuncties of andere 

activiteiten. Voorbeelden zijn BINT en consultatiebureaus.  

De functie en niet het gebouw staat voorop. De gemeenschapshuizen zijn bedoeld als 

ontmoetingsplek voor iedereen die in de dorpen woont, jong en oud. Om het bezoek en 

daarmee gebruik te stimuleren, promoten de dorpshuizen deze brede functie actief.  

Er wordt gestreefd naar een sluitende begroting van de dorpshuizen. Intensief overleg 

tussen besturen en gemeente moet ervoor zorgen dat de exploitatie en andere 

ontwikkelingen op de voet worden gevolgd.  

De besturen wisselen kennis en ervaring uit om van elkaar te leren. Ook hanteren ze zoveel 

mogelijk de dezelfde uitgangspunten in de exploitatie, zoals huurprijzen, wat wel en niet 

enzovoorts. 

Het bestuur van het nieuwe gemeenschapshuis in Gemonde kan wat dat betreft leren van de 

ervaringen in de andere dorpen. 

 

> Verenigingen  

De vele verenigingen zijn heel belangrijk voor het gemeenschapsleven in onze gemeente. 

Sport, spel, muziek, andere vormen van cultuur, ontmoeting, zorgen voor elkaar en 

gezamenlijke belangenbehartiging worden mogelijk gemaakt. Het is belangrijk dat de 

gemeente het verenigingsleven stimuleert en de mogelijkheden ervoor schept.  

Het is tegelijkertijd belangrijk dat verenigingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor 

een gezonde exploitatie. Waar mogelijk dragen leden extra bij aan het gezonde behoud van 
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de vereniging. Verenigingen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een sluitende 

begroting. GroenLinks/PvdA is geen voorstander van algemene subsidies om de contributie 

laag te houden of gaten in de begroting van verenigingen te dichten. Waar nodig moet in dat 

geval eerst de contributie worden verhoogd. Voor leden die daarmee in de financiële 

problemen komen, zijn vanuit de gemeente, ondersteuningsmaatregelen beschikbaar. 

Verenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Kwalitatief goede en 

duurzame (sport)voorzieningen zijn van groot belang voor een goed verenigingsleven.  

Waar mogelijk denkt de gemeente actief mee over het verbeteren van de voorzieningen en 

in bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid voor het verstrekken van leningen. 

GroenLinks/PvdA vindt het van belang dat iedereen wordt gestimuleerd om lid te worden 

van een vereniging. Dat betekent dat er geen (financiële) belemmeringen mogen zijn, al 

helemaal niet voor kinderen. Als die er zijn moeten ze worden weggenomen. 

Bewegen is gezond en stimuleert contact. In de inrichting van de openbare ruimte denkt de 

gemeente daarom mee in mogelijke voorzieningen om ook bewegen in de buitenlucht 

mogelijk te maken. Dat betekent voldoende ruimte voor lopers en fietsers, trapveldjes, 

soms zelfs fitness apparaten of een trimbaan. 

 

> Kunst en cultuur  

Kunst en Cultuur dragen bij aan een bredere ontwikkeling en blik op de wereld, nieuwe 

ideeën en inzichten en meer begrip voor de ander. Muziek, lezen, beeldende kunst, toneel 

en andere culturele uitingen worden gestimuleerd in de gemeente. Er is ruimte voor in onze 

gemeenschapshuizen en we stimuleren kinderen via de scholen actief om aan culturele 

activiteiten deel te nemen. 

Bibliotheek en muziekschool zijn belangrijke voorzieningen in een gemeente. Waar mogelijk 

stimuleren en subsidiëren we dat als gemeente.  

We stimuleren als gemeente actief kunst in de openbare ruimte, in de vorm van 

kunstwerken in onze dorpen en het mogelijk maken van culturele evenementen. Onze 

inwoners worden actief geïnformeerd over culturele activiteiten en uitgenodigd deel te 

nemen. 

GroenLinks/PvdA wil de Commissie Kunst en Cultuur in de gemeente versterken zodat de 

activiteiten kunnen worden uitgebreid. De Commissie zou aandacht moeten gaan besteden 

aan het stimuleren van kunst, cultuur en architectuur in de gemeente, onder meer door het 

organiseren van activiteiten, ruimte bieden aan kunst in de openbare ruimte en 

vernieuwende architectuur te stimuleren. 

 

> Centra kernen 

De dorpscentra in onze kernen zijn bij uitstek de plek waar mensen elkaar ontmoeten, 

winkelen en samen evenementen bezoeken.  

GroenLinks/PvdA vindt dat winkelen zoveel mogelijk in de kernen geconcentreerd moet 

worden. Dat helpt om de centra levendig en aantrekkelijk te houden.    

Daarnaast bieden de centra ruimte aan evenementen die ten goede komen aan alle 

inwoners, zoals de kermissen, dorpsfeest, braderie of andere evenementen.  
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Wie in het centrum van een van onze kernen woont, zal zo nu en dan mogelijk overlast 

ervaren van deze evenementen. Dat hoort tot op zekere hoogte bij het wonen in het hart 

van een dorp. Het is echter een belangrijke taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat 

deze overlast beperkt blijft, in aantal evenementen en de mate van overlast.  

 

> Participatie 

Een goed functionerende lokale overheid is gebaat bij participatie. Het beleid in de 

gemeente wordt immers niet eens in de vier jaar in het stemhokje gemaakt. Het is een 

continu proces. En in heel veel gevallen pakken inwoners al zelf zaken op. Daar moet de 

gemeente ook alle ruimte voor bieden. 

Te vaak zien we echter dat bij het maken van plannen inwoners worden vergeten of 

genegeerd. GroenLinks/PvdA vindt dat iedereen betrokken moet kunnen zijn bij wat er in 

zijn of haar omgeving gebeurt. Daarom is het van belang dat in elk Raadsvoorstel wordt 

opgenomen hoe inspraak en betrokkenheid zijn georganiseerd. Dit wil overigens niet 

zeggen dat iedereen het altijd eens zal of moet zijn met een plan. Dat is vaak niet mogelijk. 

Maar alle belangen moeten wel meegewogen worden en iedereen moet de kans hebben 

gehad een inbreng te leveren. 

In onze gemeente wachten we al lang op een Participatiebeleid. Dat moet er nu snel komen. 

Er zijn genoeg voorbeelden van gemeenten beschikbaar om enkele modellen te selecteren 

en uit te testen welke vorm bij Sint-Michielsgestel past. De gemeente moet bij een dergelijk 

proces altijd vinger aan de pols houden, ook als bijvoorbeeld een inspraakproces voor een 

bouwproject wordt geleid door een projectontwikkelaar. 

Welzijnsorganisatie BINT speelt in onze gemeente een belangrijke rol in het ondersteunen, 

activeren en verbinden van mensen. BINT kent een breed palet aan activiteiten voor onder 

meer jongeren, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers en speelt ook een belangrijke rol bij 

de integratie van nieuwkomers in onze gemeente Bij deze taak verdient de organisatie 

maximale ondersteuning vanuit de gemeente.  

Onder leiding van de Wijkmakelaars zijn de afgelopen jaren meerdere initiatieven 

ontwikkeld. GroenLinks/PvdA wil deze Wijkmakelaars daarom behouden.  

De gemeente als organisatie is erop ingericht om vragen, ideeën en klachten van inwoners in 

behandeling te nemen en te beoordelen. De gemeente moet daar ook voor ontvankelijk zijn. 

Brieven of e-mails van inwoners worden wat ons betreft altijd beantwoord. 

 

> Veiligheid 

Samen leven betekent ook ervoor zorgen dat iedereen in de gemeente zich veilig voelt. De 

politie en de gemeente hebben een belangrijke taak in het waarborgen van die veiligheid. 

Alle inwoners hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar om de veiligheid te vergroten, 

waakzaam te zijn en om zelf geen regels te overtreden of overlast te veroorzaken. In veel 

buurten zijn daar al initiatieven voor opgezet, bijvoorbeeld met Buurt apps. Waar meer 

nodig is, dienen BOA’s of de politie op te treden. 
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GroenLinks/PvdA is blij dat de gemeente de beschikking krijgt over extra BOA’s om toezicht 

en handhaving te verbeteren en meer zichtbaar te zijn. Want daar waar de politie in onze 

dorpen steeds minder zichtbaar is geworden, is het goed dat BOA’s dat wel zijn. De 

coördinatie van de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio zijn belangrijk voor een goede 

handhaving van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van burgers 

binnen én buiten de bebouwde kom. 

Sociale veiligheid gaat wat ons betreft over goed onderhoud van straten, trottoirs en groen, 

een schone omgeving en voldoende verlichting. Zo draagt de gemeente bij aan een prettige 

sfeer in de wijk.  

Inwoners, scholen, wijkteams, BINT en andere betrokkenen kunnen waar nodig en gewenst 

een rol spelen in het verbeteren van de sociale samenhang in wijken en oplossen van 

problemen. Samen leven vraagt om spelregels over hoe bedrijven en inwoners zich naar 

elkaar en onderling dienen te verhouden. 

 

> Digitalisering  
Iedereen moet zich thuis voelen in het digitale tijdperk. Alles gaat tegenwoordig digitaal: 

werken, studeren, solliciteren en communiceren. Maar er is een grote groep mensen die 

digitaal niet meekan. De gemeente moet er alles aan doen om die groep zich thuis te laten 

voelen in de digitale wereld. Waardoor ook zij voluit deel kunnen nemen aan onze 

maatschappij. En dat begint bij het terugdringen van analfabetisme en laaggeletterdheid. 

 

Maar digitalisering is meer dan alleen het internet. De digitalisering veroverd meer en meer 

de publieke ruimte (eerst alleen digitaal, nu steeds meer fysiek). De gemeente krijgt steeds 

meer data binnen, maar technologie depolitiseert niet. Alle data is politieke data. Dus welke 

gegevens haal je op en hoe waarborg je de privacy? Data levert constateringen op, wat doe 

je met die constateringen?  

 

We zitten vaak ‘levenslang’ vast aan commerciële partijen waar de gemeente mee in zee 

gaat. Dus een goede selectie is belangrijk. Koopt de gemeente de apparatuur en/of de data? 

Blijft de commerciële partij eigenaar van de data? Zijn hardware en software opensource of 

zit de gemeente voor eeuwig aan één aanbieder vast. En wie maakt de dataselectie?  

 

Ons rechtssysteem komt voort uit de boekdrukkunst en laat ruimte over voor interpretatie 

van wettekst (natuurlijke taal). Wanneer dit vertaald wordt naar code, digitale taal, is de 

mogelijkheid van interpretatie kwijt. De wet dreigt zo verankerd te raken in de digitale 

samenleving waar mensen geen grip en regie meer ophebben. Overheden, dus ook de 

gemeente Sint-Michielsgestel moet hier waakzaam voor zijn. 

 

GroenLinks/PvdA pleit er daarom voor om als gemeente een data- en technologiebeleid te 

ontwikkelen. Hierin wordt opgenomen; wie, waarom, waar, wanneer etc. data mag ophalen 

uit de publieke ruimte, wat wij eisen van aanbieders waarmee de gemeente in zee gaat, wat 

wij als gemeente doen met data en hoe wij grip willen houden op een samenleving die 
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gedomineerd wordt door data. Ook moet digitalisering een aparte expliciete portefeuille 

worden, waar het college zich actief mee bezig houdt.  
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2. Een Goede woning in een Fijne buurt  
Iedereen wil een goede woning in een fijne buurt. Het is dan ook een van de belangrijkste 

taken van een gemeente om die te geven. GroenLinks/PvdA staat voor groene wijken, 

sociale en betaalbare woningbouw, (speel)voorzieningen, bebouwing met voldoende 

doorkijk en ontmoetingsplaatsen. Ook is een fijne buurt een verkeersveilige buurt en daar 

werken we dan ook aan.  
 

> Sociale woningbouw 
Er is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen in de gemeente Sint-Michielsgestel. 

Zo’n 12% van de 10.000 woningen in de gemeente zijn sociale huurwoningen. 

GroenLinks/PvdA wil dat dit in 2030 minimaal 20% is. In ieder bouwproject bedraagt het 

sociale huurwoningen percentage minimaal 30% tenzij er zwaarwegende reden zijn om dit 

niet te doen (dit zou dan ook een grote uitzondering zijn). Er is een gigantisch woningen te 

kort voor: starters, ouderen, eenoudergezinnen, alleenstaande en statushouders. Als we 

willen dat onze gemeente een leefbare plek blijft voor iedereen dan moeten er meer 

betaalbare woningen gebouwd worden in onze gemeente. Betaalbare en 

eengezinswoningen zullen dan ook een substantieel deel van de totale woningbouw 

bedragen. Dit kunnen kleine, duurzame huizen zijn als overgang tussen buitengebied en 

bebouwde kom.  

 

> Bouwen voor doelgroepen 
Nederland, en ook de gemeente Sint-Michielsgestel vergrijst. Dit is een gegeven dat een 

andere vorm van wonen en dus woningbouw vereist. Het speciaal bouwen voor senioren 

(bijvoorbeeld een Knarrenhof) is fijn voor ouderen zelf, die krijgen een kleinere een- of 

tweepersoonswoning en het creëert koppelkansen voor de zorg (WMO). Daarnaast zorgt het 

voor doorstroming doordat er gezinswoningen vrijkomen.  

Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens neemt sowieso toe, maar de huidige 

woningbouw reflecteert dit niet. Daarom maakt GroenLinks/PvdA zich sterk voor meer 

woningbouw voor deze behoefte. Bijvoorbeeld tiny houses. Deze kunnen natuur inclusief 

een mooie overgang vormen tussen de bebouwde kom en het buitengebied.  

De Ruimte-voor-Ruimte regeling wordt nu nog alleen ingezet om villa’s te bouwen in het 

buitengebied. Wij willen deze regeling inzetten voor kleine en natuur inclusieve woningen en 

sociale huurwoningen. Mooi en rustig wonen is niet alleen voor de kapitaalkrachtige 

weggelegd.  

GroenLinks/PvdA wil ook dat inwoners van onze gemeente direct bouwkavels kunnen kopen 

om daar zelf hun huis op te bouwen. Wij geven daarin letterlijk ruimte aan inwoners.  

Geen woningbouwcorporatie, geen projectontwikkelaar, gewoon normale mensen die direct 

een perceel of bouwkavel kunnen kopen om daarop te bouwen. 

Ook maken wij ons bij GroenLinks/PvdA hard voor goede en voldoende huisvesting voor 

statushouders.  
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> Aandacht voor evenwichtige buurten 
Binnen woonwijken moet een divers aanbod van woningen zijn. GroenLinks/PvdA wil 

voorkomen en tegengaan dat wijken volledig uit één type woning bestaan. Ook moeten 

voorzieningen in iedere wijk aanwezig zijn. Speelgelegenheden en groen behoren niet 

exclusief te zijn, maar in iedere wijk aanwezig te zijn.   

 

> Verhouding kernen en platteland 
De gemeente Sint-Michielsgestel is een forensengemeente. We liggen tegen ’s-

Hertogenbosch aan en liggen op steenworpafstand van Eindhoven. Ook de verbinding met 

de randstad is goed. Dit zorgt ervoor dat de gemeente Sint-Michielsgestel intrek is en blijft, 

maar wat betekent dit voor het karakter van onze kernen? Is en blijft de gemeente Sint-

Michielsgestel een plattelandsgemeente of verstedelijken we meer? GroenLinks/PvdA wil 

bouwen, maar te veel inbreiding zorgt ervoor dat alle ruimte en al het groen binnen de 

kernen verdwijnt. We zijn niet tegen inbreiding, maar we moeten zeker kijken naar 

uitbreiding (bouwen buiten de huidige bebouwde kom). GroenLinks/PvdA staat voor veel 

groen in de wijken en voor nieuwbouw dat past binnen een dorpskern. Op enkele locaties is 

hoogbouw niet uitgesloten, maar GroenLinks/PvdA zet zich wel in om het dorpse karakter 

van onze gemeente te behouden.  

 

> Erfpacht  
GroenLinks/PvdA wil onderzoeken of erfpacht nieuwbouw en aanschaf van 

starterswoningen betaalbaarder maakt door gemeentegrond te verpachten in plaats van te 

verkopen. Dit verschuift ook de grondinkomsten van eenmalig naar structureel.  

 

> Participatie 

Participatie en inspraak door inwoners is belangrijk. Het verhoogt de transparantie en 

democratische legitimiteit, maar het is ook een belangrijk middel voor mensen om zich 

gehoord te voelen en goede participatie maakt plannen uiteindelijk altijd beter en sneller te 

realiseren (doordat er minder verzet/bezwaar is). Maar hoe je participatie organiseert is een 

complex verhaal. Participatie moet georganiseerd worde op een abstractieniveau dat 

mensen aanspreekt. Dat is niet het niveau van de omgevingsvisie en het omgevingsplan en 

ook niet het niveau van de concrete bouwplannen. Het eerste niveau is te abstract, het 

laatste te emotioneel. GroenLinks/PvdA vindt dat de gemeente het vooral op het niveau er 

tussenin moet organiseren: op wijk-, dorp- of gebiedsniveau. Wij willen mensen laten 

meedenken over hun dorp en wijk en hun verwachtingen, kansen en plannen uitspreken. We 

willen vooral dat mensen elkaar ontmoeten en begrijpen. 

 

GroenLinks/PvdA is voorstander van het instellen van een gebiedscommissie op maximaal 

dorpsniveau, maar het liefst kleiner. Deze kan de gemeente(raad) gevraagd en ongevraagd 

adviseren en toets de ruimtelijke kwaliteit van plannen van de gemeente op het 

desbetreffende gebied.  
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GroenLinks/PvdA wil waar mogelijk alle ruimte geven aan participatie. Wanneer een club 

met goede plannen komt en dit serieus uitwerkt, zullen wij geen nee zeggen. De participatie 

groep de Buren van de Huif had wat ons betreft alle ruimte moeten krijgen en willen wij, 

indien mogelijk, weer de ruimte geven.  

 

> Regie  
Om dit alles te kunnen bereiken dient de gemeente regie te nemen over woningbouw. De 

vrije markt bouwt niet voor doelgroepen, die bouwt voornamelijk voor winst. Net zomin 

zitten projectontwikkelaars te wachten op participatie. De gemeente neemt regie over 

woningbouw, legt quota’s op om te bouwen voor diverse doelgroepen, garandeert 

voldoende groen in de wijk, laat ruimte over binnen bouwprojecten (geen bouwvlakken die 

tot de nok toe volgepropt worden) en dwingt participatie af en neemt regie over het proces.  

 

> Verkeersveiligheid 
31% van alle verkeersdoden vallen binnen de bebouwde kom, bij niet-dodelijke ongevallen 

stijgt dit percentage. 52% van alle dodelijke verkeersongevallen gebeuren op gemeentelijke 

wegen. Na ziekte en zelfmoord is verkeer doodsoorzaak nummer 3 in Nederland. 

Verkeersveiligheid is dus belangrijk. Iedereen wil op de bestemming aankomen en niet 

onderweg het leven moeten laten. GroenLinks/PvdA wil dat 30km p/u het uitgangspunt is als 

snelheidslimiet binnen de bebouwde kom. Een bordje met 30 is niet genoeg, de wegen in 

onze gemeente zullen anders ingericht moeten worden om daadwerkelijk 30km p/u als 

maximumsnelheid te realiseren. GroenLinks/PvdA wil op innoverende manieren de snelheid 

eruit halen. Bijvoorbeeld door drempels die men niet merkt (en voor hoeft te remmen) 

wanneer de snelheidslimiet aangehouden wordt of met stoplichten die op rood springen bij 

snelheidsovertredingen. Deze herinrichting van de weg kan tegelijktijdig gebeuren met 

wegenonderhoud, maar op gevaarlijke plekken pleit GroenLinks/PvdA voor directe 

aanpassingen.  

 

Ook geven wij voorrang aan langzaam verkeer. De voetganger en de fietser hebben binnen 

de bebouwde kom (bijna) altijd voorrang. Zeker bij drukke oversteekplaatsen zoals de 

dorpscentra, scholen en kruispunten. Auto’s zijn voortaan dus te gast op de straat en fietsers 

en voetgangers zijn de norm. Niet om automobilisten te pesten, maar om levens te redden. 

De meeste van ons zijn automobilist, maar ook voetganger en fietser. Ook stimuleert dit het 

nemen van de fiets wat goed is voor de volksgezondheid en het milieu. 

 

Ook denken we na over wie er allemaal gebruik wil maken van de openbare ruimte. Op te 

veel plekken in de gemeente Sint-Michielsgestel is het trottoir niet breed genoeg voor een 

rollator, rolstoel of buggy. GroenLinks/PvdA wil een toegankelijke openbare ruimte waar 

iedereen een plek heeft, niet alleen de automobilist.  

 

Waar mogelijk gaan we proberen onze dorpscentra stapje voor stapje zo autoluw mogelijk te 

maken.  
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> Groen in de wijk en groen buiten de wijk 
GroenLinks/PvdA vindt groen belangrijk. Daarom stellen wij voor dat 10 procent van het 

asfalt en bestrating in de gemeente Sint-Michielsgestel te verwijderen om plaats te maken 

voor groen. In principe wordt geen boom meer gekapt tenzij er gevaarlijke situaties 

ontstaan. De natuurgebieden in onze gemeente proberen we op elkaar en op andere 

natuurgebieden aan te sluiten en breiden we daardoor dus uit.  

 Voor de biodiversiteit en ook voor het afvoeren van regenwater zijn groenen (dus 

niet betegelde) tuinen erg belangrijk. GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel wil daarom het 

behoud en de uitbreiding van groenen tuinen bevorderen. Maar wij willen dit op een 

positieve manier doen en liever niet d.m.v. een tegeltaks. Door steeds hevigere regen wordt 

de kans op wateroverlast steeds groter. Daar moet onze gemeente uiterlijk in 2023 klaar 

voor zijn. Als tuinen tegen die tijd niet groen genoeg blijken te zijn zal er (omdat dan andere 

maatregelen genomen moeten worden zoals het uitbreiden van de capaciteit van het riool) 

misschien wel een gemeentelijke heffing voor verharden tuinen ingesteld worden.  

 

> Wijkmakelaars 
GroenLinks/PvdA geloofd dat de gemeente in de haarvaten van de samenleving moet zitten. 

De gemeente moet weten wat er speelt en moet aanspreekbaar zijn in de wijk. De 

wijkmakelaars in de gemeente Sint-Michielsgestel verrichten goed werk en dat zouden wij 

graag willen uitbreiden. De wijk is het uitgangspunt van alle hulpverlening.  

 

> Maatschappelijk vastgoed 
Er moet een streep door het beleid; indikken en afstoten. Maatschappelijk vastgoed moet 

soms aangehouden worden. Om initiatieven vanuit de samenleving te huisvesten, of 

wanneer de gemeente voor onvoorziene omstandigheden ruimte nodig heeft.  
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3. Zorg en Aandacht voor elkaar  

Niet iedereen in Nederland heeft bij geboorte dezelfde kansen. Helaas maakt het uit waar je 

wieg staat. GroenLinks/PvdA vindt het belangrijk dat iedereen uiteindelijk wel diezelfde 

kansen krijgt in het leven. Het is de taak van overheden op verschillende bestuursniveaus om 

ervoor te zorgen dat iedereen die kansen geboden krijgt. En dat er vangnetten zijn voor de 

momenten waarop het tegenzit in het leven. Ons stelsel van sociale zekerheid, gebaseerd op 

solidariteit, is wat dat betreft een groot goed. Daarbij gaat het wat betreft GroenLinks/PvdA 

om rechten en plichten van beide kanten.   

Veel van de problemen in het sociaal domein worden of zijn veroorzaakt door Den Haag. 

Denk aan de overheveling van taken, structureel te weinig geld, veranderingen in beleid. 

Met name Jeugdzorg en WMO slokken grote delen van het budget van de gemeente op, 

terwijl de raad daar weinig beleid op kan maken. 

Wethouder Raaijmakers en het team hebben de afgelopen jaren wel actief gehandeld op 

ontwikkelingen, zoals vergrijzing, zorgvraag, werkloosheid etc. 

Waar we als gemeente wel echt verschil kunnen maken zijn thema’s als eenzaamheid, 

armoedebeleid en (deels) werk en inkomen. Ook dat zijn thema’s waarbij direct, 

laagdrempelig contact heel belangrijk is. Die rol kan de gemeente spelen en daar zouden we 

meer aandacht voor moeten hebben. 

Het huidige college heeft enkele zaken in gang gezet, maar de urgentie bij die genoemde 

onderwerpen is beperkt. 

> WMO en Jeugdzorg 

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) en Jeugdzorg. Dat is niet altijd gepaard gegaan met voldoende financiën vanuit het  

Rijk. Dat heeft ook in onze gemeente vaak tot financiële zorgen geleid. Daar moeten we 

aandacht voor blijven vragen in Den Haag. 

Maar financiën mogen wat betreft GroenLinks/PvdA nooit een reden zijn om mensen de 

noodzakelijke hulp of zorg te onthouden. Als middelen echt tekortschieten, is het wel een 

taak van de gemeente om te kiezen voor mensen die het meest kwetsbaar zijn en eventueel 

kritisch te kijken naar de mate van zorg voor andere doelgroepen, 

De menselijke maat bij zorg is van belang: niet het zorgstelsel, maar de zorgvraag is leidend. 

Hulp, zorg en advies moeten laagdrempelig en dichtbij zijn. Zorgteams in onze 

gemeenschapshuizen is om die reden een goed idee en moeten waar nodig verder worden 

versterkt.  

GroenLinks/PvdA vindt het van belang dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis, buurt, 

en dorp moeten kunnen blijven wonen. Dat vraagt wel om een goed netwerkt van mantel- 

en professionele verzorgers om optimale ondersteuning te kunnen bieden. 

We organiseren steun voor mantelzorgers in onze gemeente om hen te helpen waar nodig 

en gewenst.  
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> Eenzaamheid  

Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze samenleving. In Sint-Michielsgestel moeten 

we daar nog meer aandacht aan besteden, om ervoor te zorgen dat mensen in beeld zijn en 

blijven en de noodzakelijke aandacht krijgen. De gemeente heeft een regierol in het overleg 

met diverse organisaties die een signaalfunctie hebben. 

> Werk en inkomen 

Iedereen heeft recht op werk en iedereen heeft recht op hulp om weer aan de slag te 

komen, als hij of zij om welke reden dan ook even geen werk heeft.  

Als iemand niet de stap naar betaald werk kan zetten, is het streven dat hij of zij naar eigen 

vermogen zo ver mogelijk op de zogeheten participatieladder komt. Bij productie hoort wat 

ons betreft loon. Vrijwilligerswerk is van groot belang voor de samenleving, maar geen 

volwaardig alternatief voor betaald werk. In het verleden zijn te veel mensen op die manier 

in de steek gelaten, wij blijven streven naar betaald werk voor onze inwoners.  

Voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken we in onze 

regio met acht andere gemeenten samen in de WSD.  

> Basisonderwijs  
Het basisonderwijs is bij uitstek de plek waar iedereen een eerlijke start in het leven maakt. 

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen. Daarvoor moeten 

tijdig reserveringen worden gedaan om ongewenste vertragingen in onderhoud en 

nieuwbouw te voorkomen. 

Maar de gemeente werkt ook aan een goede start voor nieuwe basisschoolleringen door 

voorschoolse educatie. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat. En de 

scholen werken zo goed mogelijk samen met de medewerkers Jeugdhulp van de gemeente. 

Verkeersveiligheid in de directe omgeving van de scholen is van groot belang. Waar nodig 

worden extra maatregelen genomen. Scholen en de gemeente trekken samen op in het 

stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen.  

> Armoedebeleid 

Dagelijks worstelt een grote groep inwoners in Sint-Michielsgestel met armoede en 

schulden. GroenLinks/PvdA zet in op een eerlijk Sint-Michielsgestel. We zorgen dat mensen 

zichzelf kunnen onderhouden en bieden ruimte voor ieders talent. Voor een gemeente waar 

het niet uitmaakt of je in Gestel, Den Dungen, Berlicum of Gemonde woont of welke gender 

of culturele achtergrond je hebt. Daarom is het belangrijk dat er in Sint-Michielsgestel geen 

ieder-voor-zich-gedrag heerst. We gaan daarom armoede en schulden bestrijden. Het 

wegwerken van ongelijkheid heeft voorrang. 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft in 2020 een waardevol 

rapport gepubliceerd over het armoedebeleid in de gemeente. Belangrijke conclusies waren 

dat de gemeente meer regie moet nemen in het armoedebeleid en mensen die mogelijk 

hulp nodig hebben actiever moeten worden benaderd. 
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In Sint-Michielsgestel is het gemiddelde inkomen relatief hoog. Maar er zijn veel gezinnen 

die grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat heeft een groot effect op 

volwassenen, maar zeker op kinderen en hun ontwikkeling. 

Sinds 2021 is de gemeente verplicht om invulling te geven aan vroegsignalering van 

problematische schulden. Naar schatting hebben tussen de 800 en 1100 huishoudens in de 

gemeente Sint-Michielsgestel problematische schulden. De gemeente heeft er hiervan sinds 

de wetswijziging 35 geholpen. Wij willen daarom meer prioriteit geven aan vroegsignalering 

van problematische schulden en meer mensen helpen.   

De gemeente heeft meerdere regelingen om mensen die het nodig hebben te ondersteunen. 

Niet iedereen is daarvan op de hoogte. De gemeente moet – zeker in het belang van 

kinderen in een gezin – actief op zoek gaan naar gezinnen die extra hulp kunnen gebruiken 

om de nodige steun te bieden. 

De Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel beheert het voedseluitdeelpunt in onze 

gemeente en verdient waar nodig steun en ondersteuning.  

In de gemeente zijn veel organisaties actief die een rol kunnen spelen in het signaleren van 

eventuele problemen bij gezinnen. De gemeente moet zorgen voor een goede regie en 

afstemming tussen deze organisaties voor het signaleren van problemen en bieden van de 

juiste ondersteuning. 

 

“Anyone who has ever struggled with poverty knows how extremely expensive it is 

to be poor.”  

-James Baldwin   
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4. Duurzaamheid: oog voor het nu en de toekomst  
De energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn de cruciaal voorwaarden om ons 

bestaan op deze aarde te garanderen. GroenLinks/PvdA vindt dat iedereen zijn steentje bij 

moet dragen, ook de gemeente Sint-Michielsgestel. Dat draagt bij aan de totale opgaven, 

creëert werkgelegenheid, draagt bij aan een mooiere en leefbaardere gemeente en stelt een 

voorbeeld voor de rest. Sint-Michielsgestel moet van achterblijver naar koploper gaan.  
 

> De Regionale Energie Strategie: Wind en Zon 

Ook GroenLinks/PvdA ziet de uitdagingen rondom de capaciteit van het elektriciteitsnet. Dit 

is een beperking, maar mag geen excuus zijn om stil te zitten en niks te doen. Wij stellen 

voor om te doen wat nu nog kan (de maximumcapaciteit is nog niet bereikt) en verder willen 

wij dat de gemeente proactief met netbeheerders naar oplossingen zoekt, verduurzamen 

achter de meter stimuleert en bij maatschappelijk vastgoed bewerkstelligt en naar creatieve 

oplossingen zoekt om alsnog grootschaligere duurzame energie op te wekken (bijvoorbeeld 

directe levering van duurzame bronnen naar groot energieverbruikers zoals 

bedrijventerreinen). Dit zijn allemaal dingen waar vandaag nog mee van start kan worden 

gegaan.  

 

Om doelstellingen te halen hebben we waarschijnlijk op de lange termijn wind nodig. 

GroenLinks/PvdA sluit dit dus voor de toekomst zeker niet uit. Wel snappen we dat 

windenergie controversieel is. Daarom pleiten wij voor goed overleg voordat er concrete 

plannen zijn, zo afgelegen mogelijke plaatsing van windmolens en deling in rendement voor 

de directe omwonende.  

 

Wij stimuleren zon vooral op daken en stellen dit als voorwaarden voor nieuwbouw. Ook 

moet er ruimte blijven voor kleine zonnevelden.  

 

> 2040 klimaatneutraal 
GroenLinks/PvdA committeert zich aan de gemeentelijke ambitie om in 2040 

klimaatneutraal te zijn en wil hier zo snel mogelijk uitvoering aangeven. Klimaatneutraliteit 

betekent dat bij al het handelen van de gemeente gekeken wordt naar duurzaamheid. 

Daarom stellen wij voor dat duurzaamheid een criteria wordt in ieder raadsvoorstel.  

 

> Duurzamere landbouw 
Megastallen en geitenhouderrijen brengen aantoonbaar de volksgezondheid in gevaar, 

waarborgen niet het welzijn van dieren en zijn brandgevoelig. Daarom willen wij dat er geen 

megastallen en geitenhouderrijen in onze gemeente bijgebouwd worden en bestaande 

megastallen moeten verdwijnen.  

 

GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel wil dat wij als gemeente zelf landbouwgronden 

verwerven. Deze verhuren (erfpacht) we aan particulieren en bedrijven die voor een 

duurzame, biologische en circulaire landbouw staan. Zo houden we regie op en garanderen 
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we onze eigen voedselvoorziening. GroenLinks/PvdA wil meer boeren in de gemeente Sint-

Michielsgestel, deze moeten alleen wel kleinschaliger zijn.  

 

Wij willen ook van de middelbare en basisscholen in onze gemeente deelnemen aan het 

gezonde scholen programma. Wij willen dat onze scholen worden voorzien in gezonde, 

duurzame en regionale voedselvoorziening waarvan minimaal 80% van de voedingsstoffen 

lokaal zijn geproduceerd. Dit wordt ook het uitgangspunt van de catering van de gemeente 

zelf en proberen wij ook te stimuleren bij onze maatschappelijke partners. Ook bekijken we 

de mogelijkheid om zoveel mogelijk streekproducten direct in de supermarkten te krijgen.  

 

> Klimaatadaptatie: waterhuishouding en groen 
GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel pleit voor zoveel mogelijk afkoppeling van het 

regenwater van het riool bij nieuwbouw en dit te stimuleren bij bestaande bouw. Ook zetten 

wij ons in voor zoveel mogelijk groen in de wijk. 10 procent van alle bestrating moet 

plaatsmaken voor groen en we stimuleren groene tuinen. Op plekken waar heel weinig 

groen is, kijken we wat de gemeente kan afdwingen in bestemmingsplannen. In sommige 

bestemmingsplannen is maar een zeer laag percentage groen ingetekend en weten we dat 

het groen in veel tuinen op termijn verdwijnt door betegeling. Dit zorgt voor meer overlast 

en mogelijke overstroming bij regenbuien en creëert meer hittestress in de zomer. Ook is 

een groene leefomgeving aantoonbaar voordelig voor een gezonde leefomgeving. Ook de 

biodiversiteit in de wijk is daarbij gebaad en voorkomt plagen. Wij pleiten daarom voor 

minimaal 50% groenen tuinen. Dit willen we op een zo positief mogelijke manier 

bewerkstelligen, maar wij sluiten niet uit dat op de lange termijn dwingendere maatregelen 

nodig zijn. Iedereen heeft recht op een fijne leefomgeving en wanneer de 

bestrating/betegeling van het individu het welzijn van de buurt in gevaar brengt, dan pleit 

GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel voor inperking van individuele vrijheid om de vrijheid 

van het collectief te waarborgen.   

 

> Filter (hout)kachels 
GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel pleit voor het aanpakken van fijnstof en stankoverlast 

door openhaarden en kachels. Een openhaard en /of houtkachel in de buurt is net zo 

vervuilend als wonen langs een snelweg. Ook hier geldt dat GroenLinks/PvdA iedereen zijn 

vrijheid en zijn plezier gunt, maar dat dit niet ten kosten mag gaan van het collectief.  

 

> Aardgasvrij 
Alle nieuwbouw is aardgasvrij. Bij bestaande bouw stimuleren we zoveel mogelijk een 

afkoppeling van het aardgas.  

 

> Afvalbeleid/circulariteit 

GroenLinks/PvdA ziet afval als grondstof. We moeten onze lineaire economie ombuigen naar 

een circulaire. Dit betekent dat er op den duur geen afval meer verbrand mag worden. Dat is 

een flinke opgaven want het meeste afval wordt op heden verbrand.  
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GroenLinks/PvdA is voorstander van de creatie van regionale milieustraten of zogenoemde 

ambachtscentra. Dit zijn een soort van uitgebreide milieustraat waar onder meer een 

kringloopwinkel is, een repaircafé en waar recycling en upcycling plaatsvindt. Hier wordt 

werkgelegenheid gecreëerd, zeker ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

waarbij weggegooide spullen weer meerwaarde wordt gecreëerd. Gemeente in de regio 

hebben elkaar steeds meer nodig om een circulaire economie te creëren. De kringloop zal 

waarschijnlijk op regionaalniveau moeten plaatsvinden en is te complex voor individuele 

gemeenten. Dit geldt op het gebied van hergebruik, inzameling en verwerking van afval en 

grondstoffen. Op al deze gebieden kan kennisdeling en schaalgrootte het behalen van de 

doelstelling vergemakkelijken. Landelijk (en in de regio) zijn er op dit moment al meerdere 

“milieustraten 2.0” actief. De twee meest in het oog springende zijn het Upcycle-centrum in 

Almere en het Duurzaamheidsplein in Oss.  

 

Niet elke milieustraat kan doorontwikkeld worden naar een 

ambachtscentrum/duurzaamheidsplein. Een oplossingsrichting kan zijn: grotere regionale 

milieustraten aangevuld met meerdere kleinere satelliet-milieustraten verspreidt in de 

regio. Hiermee saneer je bestaande (kleinere) milieustraten niet, maar geef je deze een 

andere, kleinere rol. Hier kunnen inwoners dan bijvoorbeeld alleen nog voor de gratis 

afvalstromen terecht. De satelliet-milieustraten vullen ‘het gat’ tussen de inzameling aan 

huis en de grotere ambachtscentra. Satelliet-milieustraten of afval-brengpunten kunnen in 

aantal toenemen. Dit kan in verschillende vormen; van ‘traditionele’ stenen milieustraten tot 

tuinkorven in de wijken zoals nu al gebeurt in de gemeente Horst aan de Maas. Ook in 

andere Europese landen zie je de ‘satelliet-milieustraat’ in kleine, onbemande vorm terug.   

 

In plaats van satelliet-milieustraten kan de gemeente Sint-Michielsgestel er ook voor kiezen 

om meer afval aan huis in te gaan zamelen. Vaak is deze dienst al in enige maten aanwezig 

bij gemeenten. Op afspraak (soms tegen betaling) komt ‘de gemeente’ of kringloop 

bijzondere afvalstomen aan huis ophalen (waar men anders voor naar de milieustraat had 

gemoeten). Dit is vaak alleen de uitzondering en inwoners maken hier niet veelvuldig 

gebruik van. Bij gemeenten die voor omgekeerd inzamelen als afvalinzamelingsbeleid kiezen 

zie je de beweging van meer inzameling aan huis al meer. Hiermee maak je afvalscheiding 

erg laagdrempelig (wat vaak ook gestimuleerd wordt in het variabel tarief versus het 

vastrechttarief in de afvalstoffenheffing), maar dit is vaak wel een kostbare maatregel.  

 

> Kernenergie en andere vormen van ‘verduurzaming’ 
 Los van of je voor of tegen een kerncentrale bent, we kunnen niet wachten met 

verduurzamen tot deze eventueel worden gebouwd. We moeten hoe dan ook door met 

energie besparen en uitbouw van wind en zon. Anders halen we de doelstellingen nooit. Een 

of twee kerncentrales zijn bij lange na niet genoeg voor de verduurzaming, ze staan er niet 

voor 2035 en kosten miljarden. Willen we dat? En als er een kerncentrale (of twee) komt, 

dan zullen we nog steeds 90 tot 95% van onze energie op een andere manier moeten 

opwekken. Groene waterstof komt, maar is voorlopig niet beschikbaar voor woningbouw.  
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De industrie zal groene waterstof gaan gebruiken omdat ze weinig andere mogelijkheden 

heeft voor verduurzaming. Misschien ook zwaar transport. Er is voorlopig ook nog geen 

fijnmazig waterstofnet om die waterstof te vervoeren en op lokaal niveau in te zetten als 

vervanger van gas. We zullen dus voorlopig moeten inzetten op isoleren en elektrificeren. 
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5. Eerlijke en realistische financiën  
 

De financiële uitdagingen voor de gemeente Sint-Michielsgestel zijn groot. Op de 

middellange termijn (einde van de aankomende bestuurs-/raadsperiode) zal de gemeente 

SMG gekort worden op de bijdragen vanuit het Gemeentefonds (de belangrijkste 

inkomensbron van de gemeente). Tel daar achterstalligonderhoud, lege groenreserves, lege 

reserves verkeer, te weinig reserves onderwijshuisvesting (terwijl bijvoorbeeld het Elde 

College en de Bolster nieuwe huisvesting nodig hebben) en MijnGemeenteDichtbij 

(ambtelijke fusie SMG-Boxtel) die blijvend om investeringen vraagt, bij op en je krijgt een 

goed beeld van wat ons de komende jaren te wachten staat. GroenLinks/PvdA is de juiste 

partij die deze uitdagingen het hoofd kan bieden.  

 

> De druk vanuit Den Haag/Raden in verzet 
Aan de dalende uitkering vanuit het Gemeentefonds kunnen wij direct niet zoveel doen. 

Onze landelijke moederpartijen zetten zich hard in dat de Rijksoverheid met een eerlijkere 

financiële vergoeding richting gemeenten komt. Ook vanuit gemeenten zelf, inclusief de 

onze, wordt aangegeven dat de bijdragen vanuit het Rijk onvoldoende zijn. In de nieuwe 

herijking van het Gemeentefonds komen kleinere gemeente er slechter uit dan voorheen. 

Het enige wat we daaraan kunnen doen is fuseren met een andere gemeente.  

 

> MijnGemeenteDichtbij (MGD) 
De ambtelijke fusie met de gemeente Boxtel is geen groot succes. Het was zeker een stap 

vooruit t.o.v. geen ambtelijke fusie, het is namelijk onwaarschijnlijk dat de ambtelijke 

organisatie van Sint-Michielsgestel alleen, de grote druk waar gemeenten nu onderstaan had 

aangekund. Alleen het gaat zeker niet goed. Inherent is een ambtelijke fusie duurder dan 

een bestuurlijke fusie. MGD werkt voor 60.000 inwoners, maar i.p.v. 1 burgemeester, 6 

wethouders, 1 gemeentesecretaris en 33 raadsleden bij één gemeente zijn er nu 2 

burgemeester, 10 wethouders, 2 gemeentesecretarissen en 44 raadsleden. En ook twee 

verschillende gemeentebesturen die verschillende dingen willen waardoor er vaak dubbel 

werk is. MGD kampt met een structureel personeelstekort waardoor we veel geld kwijt zijn 

aan externe inhuur. Uit een externe evaluatie van MGD komt naar voren dat de twee 

gemeenten meer gezamenlijke visie moet formuleren. Tot op heden lijkt dat alleen niet iets 

waar de colleges van Boxtel en SMG echt voor openstaan. Na de verkiezingen moet een 

nieuw college kijken of ze een nauwe samenwerking met het college van Boxtel kunnen 

vormgeven en willen wij een (nieuwe) impuls geven aan goed werkgeverschap, maar mocht 

dit niet lukken dan lijkt er niks anders op te zitten dan met een andere gemeente bestuurlijk 

te fuseren.  

 

Een bestuurlijke fusie tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel acht GroenLinks/PvdA Sint-

Michielsgestel niet haalbaar. Dat zou tot een opsplitsing van de huidige gemeente leiden 

(omdat Berlicum en Middelrode de verbinding met Sint-Michielsgestel soms nu al missen en 

zeker niet samen met Boxtel willen) en de nieuwe gemeente zou niet toekomst bestendig 

zijn (nog steeds te klein). Gezien dalende uitkering vanuit het Gemeentefonds voor kleinere 
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gemeente en een ambtelijke fusie waar een impasse lijkt te zijn, stelt GroenLinks/PvdA voor 

om de optie van een bestuurlijke fusie serieus te onderzoeken en hier de inwoners bij te 

betrekken. GroenLinks/PvdA pleit in ieder geval dat in de aankomende periode duidelijkheid 

verschaft wordt over de toekomst van onze gemeente.  

> Moet een begroting altijd sluitend zijn?  

Het takenpakket waarmee de Rijksoverheid gemeenten mee opzadelt is fors. Op zich is dat 

niet erg, maar dan moeten daar wel voldoende financiële middelen mee gepaard gaan. Dat 

is echter niet het geval. GroenLinks/PvdA stelt daarom voor om als gemeente Sint-

Michielsgestel niet altijd een sluitende begroting te formuleren. Sluitend nu betekent vaak 

dat er cruciale taken blijven liggen die op den duur alleen maar meer kosten met zich 

meebrengen. Door soms met een tekort het jaar af te sluiten, laten we als gemeente geen 

cruciale taken liggen en zenden we een krachtig signaal af richting de Provincie en het Rijk.  

 

> Eerlijke lastendruk  

GroenLinks/PvdA staat voor een eerlijke en betaalbare lastendruk. Gemeenten kunnen en 

mogen niet nivelleren, maar er zijn zeker wel regelingen die bepaalde inkomensgroepen 

harder raken dan de andere. GroenLinks/PvdA zal er altijd voor kiezen om de lastendruk te 

verdelen naar draagkracht.  

 

> OZB  
GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel wil ook structurele inkomsten genereren. Zo willen wij 

het OZB-tarief eigenaar en gebruiker niet-woningen stapsgewijs verhogen richting het 

landelijk gemiddelde. Het OZB-tarief woningen is de afgelopen jaren al aanvullend verhoogt 

om de voorzieningen in onze gemeenschap op peil te houden. De OZB-tarieven voor 

eigenaar en gebruiker niet-woningen zijn echter niet verhoogd en zijn aanmerkelijk aan de 

lagen kant (zie tabel). Gezien de financiële positie van de gemeente vinden wij dit niet 

verantwoord. Door deze wél te verhogen komt er mogelijk ook ruimte vrij bij OZB-tarief 

woningen. Wij willen daarbij wel verenigingen compenseren voor de verhoging OZB eigenaar 

en gebruiker niet-woningen.  

 

Ook willen wij het scenario onderzoeken om de OZB gebruikers niet-woningen te laten 

vervallen en dit volledig bij de eigenaar niet-woning in rekening te brengen. Dit scheelt 

administratieve last en dus kosten wat uiteindelijk de hoogte van de OZB drukt.  

  

Tarieven 2022 Sint-Michielsgestel Boxtel Gemiddelde 

Nederland 

OZB-tarief eigenaar 

niet-woningen 

0,2899% 0,3047% 0,2974% 

OZB-tarief gebruiker 

niet-woningen 

0,1871% 0,2335% 0,2172% 

OZB-tarief 

woningen  

0,1317% 0,1212% 0,1043% 
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6. Economie en toerisme  
 

Lokale werkgelegenheid en ondernemerschap zijn van belang voor de dynamiek in onze 

gemeente. Er is geen ruimte voor grootschalige industrie in onze gemeente, wel voor 

kleinschalige productie, innovatie bedrijven, dienstverleners, landbouw en toerisme. 
 

> Contactpersoon 

De gemeente heeft een contactpersoon voor ondernemers, voor vragen en advies. Ook 

heeft de gemeente regulier contact met de ondernemersverenigingen in de gemeente om 

nieuwe kansen te bespreken en knelpunten op te lossen. 

> Economische ontwikkeling 

De gemeente stimuleert ondernemerschap, goed werkgeverschap en denkt mee over 

nieuwe bedrijfslocaties. Waar mogelijk wordt voor de economische ontwikkeling 

opgetrokken met andere gemeenten in de regio.  

Sinds enkele jaren ondersteunen we als gemeente de AgriFoodCapital, het 

samenwerkingsverband in de regio dat werkt aan de ecosystemen en voedselketens van de 

toekomst. Het is niet altijd duidelijk wat de toegevoegde waarde is van AgriFoodCapital, in 

verhouding tot de financiële bijdrage van de gemeente. Daarom gaan we dit tegen licht 

houden en dan opnieuw een besluit nemen over de rol van de gemeente Sint-Michielsgestel 

bij dit initiatief. 

 

> Duurzaam ondernemen 

Duurzaam speelt een centrale rol in het economisch beleid van de gemeente. Verduurzaming van 

bedrijfslocaties wordt gestimuleerd en makkelijk mogelijk gemaakt. Nieuwbouw van bedrijfslocaties 

is energieneutraal.  

 

> Toerisme 

Als landelijke gemeente kan toerisme een belangrijke economische rol spelen. Meer dan nu 

stimuleert de gemeente de ontwikkeling van het toerisme en neemt het de regie in het 

promoten van de gemeente als een interessante en groene gemeente. Er is ruimte voor 

B&B’s en andere overnachtingsmogelijkheden, de gemeente als aantrekkelijke fiets, wandel 

en verblijfgemeente wordt actief gepromoot. Zoveel mogelijk via VisitBrabant, waar mogelijk 

via eigen actief. 

> Duurzame landbouw 

GroenLinks/PvdA is voor een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Dat betekent 

ruimte voor landbouw, eventueel in combinatie met andere activiteiten, maar zoveel 

mogelijk op een duurzame, biologische niet-intensieve manier. Waar de gemeente die kan 

stimuleren en ondersteunen pakt ze die rol.   
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7.  Denk mondiaal, handel lokaal 
We zijn als gemeente Sint-Michielsgestel geen eiland. We leven ook in Brabant, Nederland, 

Europa. GroenLinks/PvdA vindt het van belang dat we met een open blik naar onze directe 

omgeving en verder kijken. We zijn daarom blij dat we onderdeel zijn van landelijke partijen, 

met oog voor het algemeen belang. Dat betekent ook dat we profiteren van de kennis en 

kunde van partijgenoten elders in het land. Niet alles hoeft immers in Sint-Michielsgestel 

(opnieuw) te worden uitgevonden. Omgekeerd delen wij ook kennis en ervaring. Wij willen 

werken aan grote dromen in kleine stappen.  

De gemeente is nu erg op zichzelf gericht. De relatie met omliggende gemeenten lijkt niet 

altijd goed. Den Bosch kijkt bijv niet of nauwelijks naar Gestel. En nog verder kijken dan de 

directe regio is er al helemaal niet bij. 

De kracht van onze partijen is nou juist dat we wel die blik op de wereld hebben. Dat we oog 

hebben voor wat daar gebeurt en kijken hoe we daar binnen de gemeente invulling aan 

kunnen geven. 

Energiebeleid wordt heel erg lokaal bekeken. De gemeente is onderdeel van de RES, maar 

we zetten geen stap extra. Over de provincie wordt zelden positief gesproken. We zijn 

onderdeel van allerlei samenwerkingsverbanden, maar horen daar weinig over. 

AgriFoodCapital?  

 

Juist in deze tijd samenwerken en open staan voor andere ideeën zinvol. We zijn een 

betrekkelijk kleine gemeente en moeten samenwerken waar het mogelijk is, omdat het goed 

is voor de dienstverlening, voor onze inwoners. En dat gaat verder alleen de samenwerking 

met Boxtel. 

 

> Regionale Samenwerking 

Wij vinden dat we baat hebben bij een goede samenwerking met andere gemeenten en de 

provincie Noord-Brabant. Dat is goed voor onze dorpen en onze inwoners. Een goede 

vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en overlegorganen is daarom van 

groot belang. 

>Integratie 

Als gemeente hebben we ook een taak om mensen die om welke reden ook in Nederland 

terecht zijn gekomen en hier kunnen blijven wonen (statushouders) te huisvesten. Wat ons 

betreft gaat dat verder dan een dak boven het hoofd. Het gaat ook om integratie, de taal 

leren, welkom voelen en onderdeel worden van onze lokale samenleving. Die open houding 

stralen we ook uit naar de samenleving. 

> Internationaal = lokaal 
GroenLinks/PvdA vindt het belangrijk dat grote problemen lokaal vertaald worden. Daarom 

dragen we bij aan een meer duurzame samenleving, hebben we oog voor internationale 

vraagstukken, zien we het woningtekort niet als een lokaal probleem. Voor oplossingen laten 
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we ons inspireren door wat om ons heen gebeurt en staan we open voor vernieuwende 

ideeën.  

Daarom wil GroenLinks/PvdA dat de gemeente over haar grenzen heen kijkt en anticipeert 

op (nieuwe) wetgeving. Vaak kunnen gemeenten aanspraak maakt op Europese, landelijke 

of provinciale gelden voor een heel scala aan dingen, vaak pilots. Als gemeente moet je dan 

wel over het bestaan daarvan weten en bereid te zijn om voorop te lopen en soms te 

experimenteren. GroenLinks/PvdA staat voor een toekomstbestendige en daarom 

progressieve gemeente die nieuwe uitdagingen en kansen vroegtijdig oppakt.  

> Samen 

GroenLinks/PvdA bestaat bij de gratie van een goede samenwerking. Dat geldt binnen onze 

combinatie, maar ook met iedereen die betrokken is of interesse heeft in de Gestelse 

politiek. Daarom zoeken we mensen op, staan open voor ideeën, nemen aan discussies en 

evenementen.  

Raadsvergaderingen bereiden we voor in overleg met onze leden, maar we hopen ook altijd 

op inbreng van anderen. 

We zijn voor iedereen makkelijk bereikbaar via onze websites, sociale media en persoonlijke 

gegevens. 
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8. Bestuurscultuur  
In ons democratische systeem zit een spanningsveld. De gemeenteraad moet het college 

controleren, maar de coalitie is er niet bij gebaad om haar eigen wethouders al te hard aan 

te pakken terwijl de oppositie er juist bij gebaad is om het college zo hard mogelijk aan te 

pakken. Dit is niet het ideale uitgangspunt om open en eerlijk met elkaar te communiceren 

en creëert wantrouwen. Het is echter wel de realiteit waarin we moeten opereren.  

GroenLinks/PvdA pleit daarom voor een keer per jaar een klankbordgesprek te houden 

tussen raad en de individuele wethouders om verwachtingen, gedragingen en frustraties uit 

te spreken. Ook moeten partijen elkaar één keer per jaar, anoniem, constructief feedback 

kunnen geven. Wat gaat wel goed, wat gaat minder goed en waar zitten 

verbeteringsmogelijkheden? De griffie (ambtelijke ondersteuning gemeenteraad) kan dit 

proces ondersteunen en heeft hier een rol in.  

GroenLinks/PvdA is groot voorstander van een uitwisseling van ideeën. De democratie (een 

parlement, provinciale staten en gemeenteraad) was ooit bedoeld als strijdgrond van 

ideeën. Iedereen zou met voorstellen moeten komen en op basis van argumenten blijft het 

beste idee na een discussie over. Politiek en beleid is echter een spel van belangen en geen 

zuivere competitie van inhoud. Het is waarschijnlijk een utopie om dat laatste volledig te 

verwezenlijken, maar GroenLinks/PvdA wil zich volledig inzetten dat de discussies in de raad 

nog alle kanten op kunnen en zal altijd ruimte proberen te geven aan de ideeën van een 

ander.   

Wij pleiten voor een aparte portefeuille bestuurlijke vernieuwing.  
 

> Handhaving 
De laatste jaren zien we dat de gemeente Sint-Michielsgestel hard durft op te treden tegen 

haar inwoners, maar op haar rug gaat liggen wanneer er b.v. in de naam staat. Dit zien we 

wanneer de gemeente niet wil handhaven bij bedrijven die de wet overtreden (zo ernstig 

zelfs dat omwonenden, handhaving door de gemeente via de rechter moeten afdwingen), 

maar ook bijvoorbeeld in onderhandelingen bij de ontwikkeling van nieuwbouw. De 

gemeente is poeslief voor bedrijven, maar vermorzelt haar burgers. Natuurlijk is een gunstig 

ondernemersklimaat belangrijk, maar de gemeente moet opkomen voor het algemene 

belang en daar hoort handhaven bij bedrijven en goed onderhandelen óók bij. Daarnaast 

geven wij burgers het voordeel van de twijfel. Dat betekent: eerst een goed gesprek en 

daarna pas actie. Bij GroenLinks/PvdA zien we te veel inwoners langskomen met 

langlopende kwesties waarbij alles de wereld uitgeholpen zou kunnen worden wanneer één 

goed gesprek gevoerd zou zijn. Het liefst vooraf. Bij GroenLinks/PvdA staan we daarom voor 

goed luisteren naar elkaar, samen een oplossing zoeken en pas als laatste redmiddel; 

eenzijdig als gemeente handelen.   

 

> Rekenkamercommissie  
De Rekenkamercommissie moet voldoende financiële middelen krijgen om twee 

onderzoeken per jaar te doen (nu is dat mager één). GroenLinks/PvdA geloofd dat de 

evaluatie van beleid (wat op landelijk- en provinciaalniveau bij al het beleid verplicht is, 

alleen lokaal niet) van cruciaal belang is voor effectief overheidsbeleid. Wij geloven dan ook 
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dat rekenkameronderzoeken uiteindelijk zichzelf terugverdienen, dus wij zien dit vooral als 

investering in plaats van kostenpost.  

9.  De problematiek in een notendop 

Er zijn grote inhoudelijke uitdagingen in de gemeente Sint-Michielsgestel:  

• Woningbouw (vooral voor doelgroepen: seniorenwoningen voor doorstroming, 

sociale huurwoningen en middensegment);  

• Energietransitie (invulling aan de RES en 2040 klimaatneutraal);  

• Klimaatadaptatie (binnen de wijk, maar ook uitbreiding natuur dit is nodig om in te 

recreëren, voor de biodiversiteit, klimaatneutraliteit en de algehele leefbaarheid. GL-

PvdA ziet dit als cruciaal);  

• Veiligheid, sociale cohesie, armoede en sociaal domein zijn permanente 

aandachtsgebieden, maar daar spelen op dit moment minder urgent dingen;  

• De echte problematiek en moeilijke keuzes rondom digitalisering zijn nog relatief ver 

weg, maar moet wel nu al over nagedacht en op geanticipeerd worden.  

 

Maar procesmatig zijn er grote belemmeringen en daarom uitdagingen:   

• Ambtelijke capaciteit (hoe staat MGD erbij?) Goed werkgeverschap zal een 

belangrijke rol blijven en gaan spelen om de dienstverlening in onze gemeente op 

peil te houden:  

o Gemeenten hebben veel bevoegdheden en mogelijkheden (bijvoorbeeld 

rondom woningbouw), maar is de ambtelijke organisatie kwalitatief en 

kwantitatief (nog wel) voldoende uitgerust om hier gebruik van te maken?  

 

• Participatie gaat moeizaam: veel verzet (Omgevingswet en breder participatiebeleid 

moet worden uitgerold; valt of staat uiteraard met ambtelijke capaciteit);  

o Een beter, gedegener en structureler participatiebeleid kan wat ons betreft 

veel schelen.  

 

• Financiën: 

o Op de middellange termijn (einde van de aankomende bestuurs-

/raadsperiode) zal de gemeente SMG gekort worden op de bijdragen vanuit 

het Gemeentefonds; 

o Achterstalligonderhoud: lege groenreserves, lege reserves verkeer, te weinig 

reserves onderwijshuisvesting (terwijl bijvoorbeeld het Elde College en de 

Bolster nieuwe huisvesting nodig hebben);  

o Structureel meer geld naar ambtelijke organisatie;  

o Nieuwe regeerakkoord:  

▪ Korting op de jeugdzorg 

▪ Financiering van de woningbouwopgave uit het gemeentefonds;  

▪ Handhaving van de opschalingskorting.  
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De uitdagingen zijn fors en daarom is GroenLinks/PvdA bereid in de 

raadsperiode van 2022-2026 bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wij 

geloven dat GroenLinks/PvdA in het college nodig is voor een toekomst-

bestendig, progressief, sociaal en duurzaam gemeentebestuur. Wij hopen dat de 

inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel dit net zo zien.   


