Bijlage 2: Reactie op ingebrachte onderwerpen informatieavond 26 april
Onderwerp

Reactie

1.

Stimuleren van concrete isoleringsmaatregelen

In het raadsprogramma is opgenomen dat de duurzaamheidsnota ambitieuzer
moet. De nieuw vast te stellen duurzaamheidsnota moet worden vertaald naar
concrete maatregelen en projecten. Dit is een van de mogelijke maatregelen.

2.

Kijk naar jongeren die 18 worden. Zet in op de verantwoordelijkheden die
ze krijgen op deze leeftijd. Veel jongeren weten het niet. Daarnaast weten
ze niet waar ze terecht kunnen rondom dit team.

Aan het raadsprogramma programma 4 Sociaal Domein wordt onder Jeugd
toegevoegd:
“Jongeren moeten goed geïnformeerd worden over mogelijkheden waar ze met
hun hulpvragen terecht kunnen”.

Zet bij schulden ook in op jeugd. Deze jongeren zijn aanwezig maar niet
bekend bij de gemeente. Kijk naar de beleefwereld van de jeugd.

Aan het raadsprogramma programma 4 Sociaal Domein wordt onder Jeugd
toegevoegd:
“Jongeren moeten goed geïnformeerd worden over mogelijkheden waar ze met
hun hulpvragen terecht kunnen”.
En verwijzen naar project ‘Ben ik skeer’ dat loopt met CultuurCraan over
jongeren met schulden.

3.

Positief dat het thema cannabis in het raadsprogramma os opgenomen

-
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4.

Let op: door verbouwing van de Borgh dreigen bepaalde seniorenclubs te
verdwijnen doordat ze in een vacuüm zitten: vanwege ongeschikte ruimte
nu, in combinatie me wankel bestuur (KBO Budel). Het zou jammer zijn als
clubs verdwijnen die toch duidelijk in een behoefte voorzien.
Jeudeboule zit tijdelijk in Gastel, Koersbal is weg. Dat is een zorgelijke
ontwikkeling die eigenlijk gelieerd moet worden.

Het raadsprogramma zegt dat gemeenschapshuizen een basisvoorziening zijn
om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden. In de komende
raadsperiode wordt een nieuwe visie gemeenschapshuizen opgesteld in
samenwerking met de gemeenschapshuizen en de gebruikers.
In het raadsprogramma worden verenigingen stichtingen en vrijwilligers ook als
onmisbaar aangemerkt voor het in stand houden van de leefbaarheid in de
kernen. Daarom wordt in de komende bestuursperiode ook onderzocht hoe de
gemeente verenigingen kan helpen om ook in de toekomst levensvatbaar te
blijven.

5.

Huiskamer Budels zitje:
Niet de vraag om op huidige plek te blijven zitten maar kijken naar
toekomstige plek in de Borgh (zonder raam, moeilijk bereikbaar,
achterkant Borgh. Geen uitstraling: gevaar dat het huidige succes teniet
wordt gedaan.
Bij soortelijke ruimte wat er nu is: geen enkele probleem met de Borgh.

Het raadsprogramma zegt dat gemeenschapshuizen een basisvoorziening zijn
om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden. In de komende
raadsperiode wordt een nieuwe visie gemeenschapshuizen opgesteld in
samenwerking met de gemeenschapshuizen en de gebruikers.
In het raadsprogramma worden verenigingen stichtingen en vrijwilligers ook als
onmisbaar aangemerkt voor het in stand houden van de leefbaarheid in de
kernen. Daarom wordt in de komende bestuursperiode ook onderzocht hoe de
gemeente verenigingen kan helpen om ook in de toekomst levensvatbaar te
blijven.

6.

Veel mensen weten de weg naar de zorg nog steeds niet goed te vinden.
Via sociale makelaars worden ze vaak wegwijs gemaakt. Poetshulp nodig
bijvoorbeeld?
Is ander traject dan persoonlijke verzorging. Door de bomen wordt het bos
niet meer gezien. Voor veel 70-plussers is dat een groot probleem.

In 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over een integraal beleid voor het
sociaal domein en het gezondheidsbeleid.
Een onderdeel daarvan is hoe de signalering van WMO-doelgroepen moet
worden vorm gegeven.

7.

Eenzaamheid is bekend bij ouderen. Maar ook bij jongeren is dit een
herkenbaar signaal. Steeds meer jongeren zijn eenzaam.

Aanpak van eenzaamheid is in het raadsprogramma aangemerkt als een
onderwerp dat bijzondere aandacht verdient. Daarbij is geen beperking
gemaakt tot bijvoorbeeld ouderen.
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8.

Preventie is lastig te meten, en aanpak is onderhevig aan maatschappelijke In het raadsprogramma is opgenomen dat preventie moet worden geëvalueerd
trends en ontwikkelingen. Geef preventie daarom de tijd. Probeer niet
en doorontwikkeld. Preventie blijft daarmee belangrijk.
alleen in getallen te meten maar probeer een gevoel mee te
krijgen/houden, en hoor/zie de verhalen.

9.

Continueren sociaal makelaars: zorg voor snelle duidelijkheid voor
betrokkenen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.
Concreet: bevestiging verlening contracten.

In het raadsprogramma is opgenomen dat de inzet van sociaal makelaars ten
minste wordt gecontinueerd in de toekomst.

10.

Nassau Dietz: betrekken personen van 3 jaar geleden.
Crossterrein/evenementen terrein.

Voor de ontwikkeling van het terrein van de Nassau Dietzkazerne wordt op een
korte termijn een gebiedsvisie ontwikkeld.
Burgerparticipatie is een benoemd als een belangrijk uitgangspunt in de
komende bestuursperiode.
Ook bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie worden de inwoners betrokken.

11.

Vergroten verkeersveiligheid duidelijker opnemen. Nu lijken nieuwe
ontwikkelingen prioriteit te krijgen boven vaststaand beleid. Beter
omschrijven dat nieuwe prio’s niet leiden tot (deels) vervallen van
vastgestelde punten in het GVVP.

In het raadsprogramma wordt het GVVP genoemd als een van de belangrijk
documenten op het gebied van verkeersontwikkelingen. Dit bevestigt dat dit
onderdeel blijft van het vastgestelde beleid.
In de lijst met prioriteiten is uitvoering geven aan het GVVP benoemd om dit
punt te verhelderen.

12.

Loopt pilot met sociaal makelaars af in september 2018? Zou toch tot en
met december 2018 zijn?

De inzet wordt gefinancierd tot december 2018. Dit wordt aangepast in het
raadsprogramma.

