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Inleiding - De ambities van het coalitieakkoord
“Samen voor Hulst”. Onder dit motto bouwen we de komende vier jaar verder aan een krachtige en vitale gemeente.
Een gemeente waar je goed kunt wonen, werken en recreëren; in Hulst vieren we het leven. Die gemeente maken we
samen! Inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en organisaties. Iedereen is nodig. Een samenleving van en
met de inwoners van de gemeente Hulst. Gastvrij, aantrekkelijk en uitnodigend voor iedereen.
De komende jaren wordt onze gemeente geconfronteerd met grote veranderingen. Met name de decentralisaties in
het Sociaal Domein, met ingang van 1 januari 2015, zullen een grote impact hebben op het functioneren van de gemeente op het gebied van zorg (WMO), jeugd en participatie. Deze taken komen over van het Rijk. Uitgangspunt voor
het college is dat de burgers die zorg nodig hebben, zoveel mogelijk moeten worden ontzien. We zullen financieel
moeten roeien met de riemen die we hebben: 40% minder huishoudelijke zorg, 25% minder voor begeleiding en 15%
minder voor verzorging kan onmogelijk vanuit de gemeentelijke begroting gedekt worden. Dit zal vooral extra bestuurlijke aandacht vragen en de nodige inventiviteit om de financiële consequenties maar zeker ook de consequenties
binnen de zorg zoveel als mogelijk op te vangen.
De daling van het Gemeentefonds in de komende jaren zullen we als gemeente op moeten vangen. Voor de coalitie
is het van belang dat daarbij naast de zorg ook de leefbaarheid een belangrijk onderwerp is en blijft. Samen met de
dorps- en wijkraden én de inwoners van alle kernen gaan we de komende periode werken aan een nog betere leefbaarheid. De leefbaarheid blijft voorop staan.
Een speerpunt voor de komende jaren is de burger tijdig en in volle openheid vooraf te betrekken bij besluitvorming.
De gemeente staat dicht bij de burger. Initiatieven en aangedragen prioriteiten zullen indien mogelijk worden opgepakt. De gemeente moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan initiatieven. Het college streeft
naar bevordering van burgerinitiatieven om welzijn, wonen en werken in de gemeente Hulst te veraangenamen.
Een goede balans tussen demografische ontwikkeling en woningbouw is voor het college de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.
Door middel van collegiaal bestuur gaat dit college voor goede samenwerking in en buiten de Raad en zeker ook met
onze regionale en Belgische partners.
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1. Bestuur
Het college staat ten dienste van de inwoners en van instellingen die de belangen van de inwoners behartigen. We willen als college een verbindende rol spelen tussen partijen in de gemeente Hulst. Het college zalet college Hezalza een
aantal maatregelen nemen om de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur te vergroten. We moeten
als gemeente zichtbaar zijn, ook in de dorpen en wijken en natuurlijk aanspreekbaar zijn op het gevoerde beleid.
• Inwoners worden vroegtijdig geïnformeerd en uitgenodigd mee te doen. Meepraten, meedenken en meebeslissen.
• Dorps- en wijkraden hebben een waardevolle functie als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur.
Wij voeren een actief dorps- en wijkraden beleid. Hulp bij externe fondsenwerving is een belangrijk hulpmiddel.
• Er wordt een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven ingesteld voor dorps- en wijkraden.
• Het onderhoud openbaar groen wordt jaarlijks opnieuw besproken. De prioriteiten worden in overleg met de dorpsen wijkraden jaarlijks vastgesteld.
• De bijeenkomst voor nieuwe ingezetenen wordt ingevoerd. Dit om de betrokkenheid van onze nieuwe inwoners te
vergroten en kennis te laten nemen van onze mooie gemeente.
• De gemeente Hulst streeft naar sterke uitbouw van digitale dienstverlening en communicatie, maar biedt daar waar
de klant dit wenst of dit noodzakelijk is ook de mogelijkheid voor het klantcontact via balie of telefoon.
• De (nieuwe) gemeentelijke organisatie moet efficiënt en flexibel opereren met oog voor vernieuwingen.
Kwaliteit is daarbij het uitgangspunt.
• Samenwerking met buurgemeenten en andere overheden is ook de komende college periode noodzakelijk, maar
moet een toegevoegde waarde hebben voor de inwoners. Het college gaat daarbij wel uit van het Hulster DNA.
Hulst moet een zelfstandige gemeente blijven.
• Minder regels is het uitgangspunt; vereenvoudigde regelgeving en kortere procedures in combinatie met
klantvriendelijkheid.
• Er zullen activiteiten worden ontplooid om meer jongeren bij de politiek te betrekken.
• Basis voor het informatie beveiligingsbeleid is een Informatie Beveiligingsplan. Informatieveiligheid wordt een vaste
paragraaf in de jaarrekening.
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2. Veiligheid
Openbare orde en veiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp. Wij zijn van mening dat Hulst veilig moet zijn en
de inwoners zich veilig moeten voelen in hun eigen gemeente. Voor het consequent en daadkrachtig bestrijden van
criminaliteit en overlast is burgerparticipatie essentieel.
• Inwoners stellen, buiten de wettelijke en regionale afspraken, prioriteit rondom veiligheid. We gaan in gesprek met
dorps- en wijkraden om die prioriteiten (maximaal 3), jaarlijks per wijk en/of dorp vast te stellen.
• Criminaliteit moet in overleg met politie aangepakt worden. Met name de inbraakpreventie heeft hierbij prioriteit.
• Het drugsgebruik moet verder worden ontmoedigd. Het beleid moet hierop ingericht zijn. Tijdige voorlichting op
scholen heeft meer effect dan handhaving achteraf. De straatverkoop en de overlast moet direct worden aangepakt.
• Meer politie in de wijken is het uitgangspunt. De politie moet weten wat er in de wijken en dorpen van Hulst leeft,
een aanspreekpunt is daarbij van belang. Veilig uitgaan in Hulst moet worden geborgd. Hiervoor zullen we over de
mogelijkheden in overleg gaan met de politie.
• Snelheidscontroles zijn onder meer essentieel voor het veiligheidsgevoel. In overleg met de politie zal hier nadrukkelijk op worden gestuurd.
• BOA’s worden niet alleen ingezet in het centrum van Hulst, maar ook in de kernen. De inzet moet flexibel zijn, zodat
kan worden gereageerd op overlast.
• De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zal qua kosten en uitvoering kritisch worden gevolgd, met name de overhead.
Veiligheid van de burger is het uitgangspunt. De werkzaamheden die door de VRZ worden uitgevoerd - zoals controles, bevindingen en nacontroles - worden afgestemd met de gemeente.
• Een actueel beoefend rampenplan is van groot belang, zeker voor de inwoners van de gemeente Hulst liggend aan
de Westerschelde. Goede informatie aan onze inwoners is hierbij essentieel.
• Gevaarlijke verkeerssituaties rondom scholen en in schoolroutes worden aangepakt.
• Uitgangspunt wordt dat binnen 5 werkdagen kleine vernielingen in de openbare ruimte worden hersteld. Jaarlijks
publiceren we deze herstelkosten. De schade wordt daar waar mogelijk verhaald op de daders.
• De vrijwilligers bij de brandweer verdienen ons respect en zijn belangrijk.
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3. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Een goede infrastructuur is essentieel voor het functioneren van de Hulster economie. Verkeersveiligheid, parkeren en
mobiliteit voor iedereen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
• Het college is van mening dat de Bredabus (lijn 19), de buurtbus en lijn 10 en 20 moeten blijven.
• Behoud van gratis openbaar vervoer voor 65 plus.
• Onderhoud openbare ruimte in overleg met dorps- en wijkraden.
• Het college gaat voor meer 30 km zones in woonwijken.
• Er zal de komende periode extra aandacht worden besteed aan de fietspaden in onze gemeente.
• Het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP) is het uitgangspunt voor het verkeersveiligheid beleid. Financiële
dekking zal worden gerealiseerd door de uitvoering in het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) op te nemen.
Jaarlijks wordt bezien of er middelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor het oplossen van knelpunten.
• Het college staat een betaalbaar Collectief Vraagafhankelijk Vervoer voor met het toepassen van maatwerk.
Beheersing van de kosten is echter wel maatgevend.
• Voor de komende jaren zijn in het MIP aantal prioriteiten vastgesteld:
o 2014:
			
- Verkeersknelpunt Kapellebrug, vervanging riolering Grote Zwanenstraat en Beestenmarkt te
Hulst, herinrichting Nieuw Hulst, bijdrage landbouwroute N290, uitvoering aantal maatregelen uit GVVP.
o 2015:
			
- Vervanging riolering Geslechtendijk / Hoofdstraat te Sint Jansteen
			
- Reconstructie kruising Zoutestraat / Koolstraat te Hulst.
o 2016:
			
- Inrichting Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat en Lange Nieuwstraat te Hulst.
o 2017:
			
- Herinrichting Julianastraat te Heikant.
• Het college wil naast genoemde projecten inzetten op het aanpakken van de verkeersveiligheid te Rapenburg
(Vogelwaarde) in 2016 en van de Cloosterstraat te Kloosterzande in 2017.
• Voor de Stationsweg te Hulst zal een duurzame oplossing worden gezocht. Na de bouw van het Reynaertshof aldaar
zal dit worden opgepakt.
• Voor 1 januari 2015 wil het college een heldere visie openbare ruimte ontwikkelen voor de binnenstad van Hulst.
Dit zal gebeuren door middel van een interactief (overleg)proces. In de visie zal onder meer worden ingegaan op:
inrichting en beeldkwaliteit, parkeren, verkeer en bereikbaarheid.
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4. Grote projecten
Projecten kennen een lange doorlooptijd met name ook omdat het majeure projecten zijn. Het zijn grote opgaven.
Doorgaan met de realisering van de voorgenomen grote projecten is voor het college het uitgangspunt. De (financiële)
risico’s moeten wel worden geminimaliseerd. In de komende jaren worden stappen gezet tot verdere realisering.
Het gaat om de volgende projecten:
• Bij het project De Nieuwe Bierkaai gaat het om een kwaliteitsimpuls voor de binnenstad door een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Er zal op basis van de (financiële) risico’s en de economische haalbaarheid een heroverweging plaatsvinden van de inrichting.

• Met de Gebiedsontwikkeling Perkpolder willen we een verbetering van de economische structuur in het noordelijk
deel van de gemeente door het creëren van een aantrekkelijk recreatie- en woongebied.

• Project De Statie heeft als doel het versterken van de relatie binnenstad > Morres Wonen door een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, het verbeteren van de functionele verbinding en het optimaliseren van de verkeersafwikkeling.
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5. Economische zaken en toerisme
De Gemeente Hulst heeft grote potenties om zich verder te kunnen ontwikkelen. Deze zijn echter afhankelijk van de
economische ontwikkelingen in ons land. Lokale keuzes bepalen mede het succes van het MKB. Economie en werkgelegenheid zijn voor Hulst erg belangrijk. Ondernemers die zich in Hulst willen vestigen, moeten dan ook alle medewerking krijgen. Service en ondersteuning zijn hier op zijn plaats. Werkgelegenheid is hiervan onder meer het gevolg. Het
is een uitdaging om de plannen die er liggen op de bedrijventerreinen verder te continueren.
• Met het economisch beleidsplan gaat het college voortvarend aan de slag.
• De zorgsector zorgt voor veel directe en indirecte werkgelegenheid. Binnen het economisch beleid vraagt dit de
komende jaren, als gevolg van allerlei ontwikkelingen, extra aandacht.
• Er wordt een onderzoek gestart naar een actief leegstandsbeleid. We gaan in gesprek met vastgoedeigenaren over
de hoogte van de huren.
• Regelmatig overleg met ondernemersverenigingen binnen de gemeente.
• Toerisme moet een aantrekkende kracht blijven voor de economie van Hulst.
• Er komt een actualisering van het toeristisch beleidsplan in goed overleg met VVV , Uw Nieuwe Toekomst, ondernemersverenigingen en andere betrokkenen.
• In samenwerking met betrokken partijen en partners komt er een nog gerichtere acquisitie ten behoeve van bedrijventerreinen (Hogeweg 1/5)
• De weekmarkt op maandag in Hulst moet in overleg met de marktcommissie weer aantrekkelijker worden.
• De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. Het college gaat zich
inzetten voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen landbouw, natuur en recreatie.
Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de toerist.
• We hechten waarde aan de eigenheid van kleine kernen.
• Het aanbestedingsbeleid is aan een herijking toe, plaatselijke economie moet verder worden gestimuleerd.
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6. Onderwijs en kinderopvang
De jeugd van Hulst heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Het onderwijs biedt immers ruimte aan onze jeugd om
zich te ontwikkelen en te ontplooien. Het onderwijs krijgt een steeds prominentere rol in de lokale samenleving en
geeft ook een impuls aan de leefbaarheid. Gezien het dalende aantal kinderen in de toekomst, zal de gemeente inzetten op een integraal plan voor onderwijs (huisvesting) waarmee we de toekomst aankunnen. Samenwerking tussen
scholen en andere instanties wordt verder gestimuleerd.
• Voor het college staat kwalitatief goed onderwijs voorop. In samenspraak met betrokken partijen - zoals ouders,
dorpsraden, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties - willen we de laatste school in een kern behouden binnen de wettelijke mogelijkheden.
• Een basisschool is tevens een belangrijke speler in de samenleving van dorp en wijk. De aanwezigheid en de nabijheid ervan draagt bij aan de leefbaarheid van dorp of wijk. Ook aan het woonklimaat in onze gemeente.
• Kinderen moeten vanuit de school ook leren wat het is om deel uit te maken van de samenleving van dorp of wijk.
• We willen een kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod bieden voor onderwijs en kinderopvang, zodat ouders
en kinderen deze voorzieningen in onze eigen gemeente bezoeken. Uitstroom naar België moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Naast de mogelijkheden die we zelf als gemeente hebben, moeten er (lokale) regelingen worden
getroffen waarvan we het Rijk moeten overtuigen.
• Het voortgezet onderwijs in onze gemeente staat hoog aangeschreven. Kwalitatief goed en voldoende aanbod van
opleidingen in onze gemeente willen we behouden. Samen met het Reynaertcollege en de Praktijkschool Hulst moeten we dit realiseren. Samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen zal hiervan onderdeel zijn.
• Om een goede aansluiting te hebben tussen onderwijs en arbeidsmarkt, is samenwerking, afstemming noodzakelijk
tussen VMBO, MBO, bedrijfsleven en gemeente.   
• In 2014 wordt er een besluit genomen welke richting we uitgaan met de Multi Functionele Accommodatie op Sint
Jansteen (of nieuwe school).
• Het college staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat.
• De ingezette maatschappelijke stages voor de jongeren moeten worden gecontinueerd.

Coalitieakkoord ABGH - CDA - Groot Hontenisse - PvdA: ‘Samen voor Hulst’
Pagina 10

Coalitieakkoord 2014-2018.indd 10

17-04-14 08:01

7. Sport, cultuur en recreatie
Het college zal zich sterk maken voor het behoud van het bestaande voorzieningenniveau en sportaanbod in de
gemeente. Sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke waarde en kunnen, naast het verzorgen van een
breed aanbod, ook een rol spelen op andere maatschappelijke terreinen. Voorbeelden hiervan zijn sportstimulering,
het tegengaan van bewegingsarmoede en gezondheidsproblemen en de rol die de sport kan spelen binnen de brede
scholen. Het college zal dit ondersteunen en faciliteren. Wat het sportaccommodatiebeleid betreft, zal worden gestreefd naar verdere optimalisering van het gebruik van de verschillende accommodaties.
Het college hecht aan een goed voorzieningenniveau op het terrein van welzijn en cultuur. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de verbetering van de herkenbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen en het optimaliseren van
de samenwerking tussen de verschillende partijen. Het college wil hierbij een regisserende rol vervullen.
• Blijven samenwerken in de regio op cultuurgebied en daar waar mogelijk versterken.
• Behoud monumenten ondersteunen.
• Het college gaat voor het behoud van de bibliotheek in Den Dullaert.
• Er komt een onderzoek naar een brede en integrale toekomst van Den Dullaert. Voor 1 januari 2016 moet deze
toekomstvisie gereed zijn.
• Het college gaat voor een laagdrempelig en eenvoudig subsidiebeleid.
• Behoud huidige recreatieve en sportieve voorzieningen in de kernen en wijken is het uitgangspunt.
• De huisvesting en presentatie van het streekmuseum moet verder worden verbeterd.
• Met betrekking tot de kerkgebouwen wordt maximaal medewerking gegeven als er een andere bestemming wordt
gevraagd.
• Stimuleren evenementen en activiteiten in de kernen.
• Cultuureducatie op scholen.
• Er komt een onderzoek naar flexibele openingstijden van het zwembad De Honte te Kloosterzande.
• Sport en bewegen op school is erg belangrijk, kijkend naar
de strijd tegen overgewicht bij kinderen.
• Bedrijven, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente Hulst moeten de handen ineen slaan
om sport en bewegen te stimuleren.
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8. Werk en Inkomen
Werkeloosheid is een groeiend probleem. De huidige economische omstandigheden maken het zoeken naar oplossingen lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om mee te kunnen doen in de samenleving. Het uitgangspunt
voor het college is je bent aan het werk of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk dan wel dagbesteding.
Nog meer mensen zullen op een effectieve manier vanuit de bijstand naar nieuw werk moeten worden begeleid.
Er zal integraal worden gewerkt met het Programma economische zaken en toerisme. Per 1 januari 2015 treedt de
Participatiewet in werking.
• Middelen voor Werk en inkomen worden volledig benut voor dit doel. Wel wordt rekening gehouden met de uitvoeringskosten.
• Integrale schuldhulpverlening moet gegarandeerd zijn.
• Ons arbeidsmarktbeleid is integraal onderdeel van het sociaal domein.
• Het sub regionaal arbeidsmarktbeleid willen we zoveel mogelijk clusteren via een Zeeuws-Vlaams Werkservicepunt.
• In samenwerking met het Werkplein (UWV) willen we een integrale arbeidsmarktbenadering voor alle doelgroepen.
• De bijzondere positie van jongeren heeft voor ons college prioriteit. Training, scholing, opdoen van ervaring op
werkervaringsplaatsen en loonkostensubsidie, zijn middelen die gaan worden ingezet.
• Er moet een goede afstemming zijn tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid ( de 3 O’s) om een goede aansluiting te hebben tussen leren en een plaats op de arbeidsmarkt.
• Om meer plaatsingen op de arbeidsmarkt te realiseren, moet er een goede dienstverlening zijn richting de vraag van
de werkgevers. Ontzorgen van de werkgevers. Eén aanspreekpunt.
Werkgevers, werknemers en gemeenten moeten een goede samenwerking realiseren.
Re-integratie, jobhunting, jobcoaching, werken met behoud van uitkering, voortzetten van o.a. de speedmeets,
jobbeurzen, loonkostensubsidie, ( groeps-) detachering, zijn de instrumenten die we inzetten.
• Wij onderkennen dat mensen met een arbeidsbeperking moeilijk aan een baan kunnen komen. Zij verdienen bij het
zoeken naar een baan extra ondersteuning van de gemeente.
• Voor mensen zonder of met beperkte kansen op de arbeidsmarkt is de bijstand het vangnet. Een traject gericht op
blijvende deelname in de samenleving, voorkomt uitsluiting van de samenleving.
• Mensen met een beperkte arbeidsmogelijkheid begeleiden we zoveel mogelijk naar reguliere banen. Als er geen
plaatsingsmogelijkheden zijn, is de beschermde werkplaats een mogelijk alternatief.
• In onze arbeidsmarktregio zullen we met het nog op te richten Regionaal Werkbedrijf onderzoeken hoe we beschut
werken het beste vorm kunnen geven.
• De mogelijkheden die de arbeidsmarkt in Vlaanderen biedt, moeten we meer benutten. Mobiliteit is daarbij een
speerpunt.
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9. Welzijn en zorg
Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname
aan de samenleving. We staan voor een samenleving, waar iedereen bij hoort. Een dergelijke samenleving kan niet
eenzijdig door de overheid worden gecreëerd. Iedereen die deel uitmaakt van de samenleving is daarvoor nodig. Dat
begint bij het gezin en de directe woonomgeving. Maar ook op school, in het bedrijfsleven, in de sport en in het uitgaansleven is inclusief denken en niemand uit te sluiten belangrijk. Het welzijnswerk in de gemeente Hulst kan hierin
een stimulerende functie hebben.
• Jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds moeten worden gehandhaafd.
• Onze dorpshuizen, scholen en sportvoorzieningen zijn de plaatsen waar onze inwoners elkaar ontmoeten. Samenwerking in het gebruik van deze voorzieningen moet leiden tot een efficiënter gebruik, waar dat mogelijk is. Dat zal
bijdragen tot het behoud van voorzieningen in onze kernen, waarbij maatwerk per kern voorop staat.
• De transitie van de Jeugdzorg, overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar WMO zijn integraal
onderdeel van het sociaal domein.
• De werkwijze Hulst voor Elkaar heeft zich bewezen. Uitgaande van de eigen kracht van burgers. Als dit niet mogelijk
is, komt professionele hulp aan de orde. We zullen deze manier van werken voortzetten met uitbreiding van relevante partners.
• Voor zover van toepassing de transities inbedden in de werkwijze Hulst voor Elkaar.
• Eén gezin, één plan, één regisseur.
• De jeugdzorg wordt een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Door Zeeuws samen te werken moeten we de
zorg die onze jeugd vraagt, lokaal aanbieden waar dat kan en regionaal waar dat nodig is.
• Inzetten op preventie en voorlichting via onderwijs, jongerenwerk en verenigingen.
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10. Milieu
Het zwaartepunt van het beleid moet liggen op een adequate uitvoering van de wettelijke taken op basis van de
geldende milieuwetgeving. Niet alleen hergebruiken maar ook bewaren, is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen,
energie, voedsel en afval hebben een waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten we het anders gaan doen. Wij
streven voor Hulst naar een balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. Als college willen we ambitieuze
en haalbare milieudoelen stellen.
• De Regionale UitvoeringsDienst (RUD) moet op een efficiënte manier worden uitgevoerd.
• Het college zal initiatieven op het gebied van Nieuwe Energie steunen, mits het geen onoverkomelijke milieubezwaren, omgevingsbezwaren, kosten en gevaren voor de bevolking met zich mee brengt.
• We betrekken lokale bedrijven en vooral ook de inwoners bij de overgang naar een duurzaam ingerichte gemeente.
Om duurzaamheid niet slechts een project van de overheid te laten zijn, kiezen we voor spontane projecten op de
schaal van de wijk.
• De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft, wordt bij voorkeur gebruikt
om energie op te wekken.
Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling.
• Ondergrondse afvalbakken geven een wijk of dorp een fraaier gezicht.
• De gemeente kan de inzameling van zwerfafval aanmoedigen door vrijwilligers te faciliteren.
• Wij zien er op toe dat in de nieuwbouw bewust wordt omgegaan met energiegebruik.
• De gemeente Hulst geeft voorlichting over de mogelijkheden van energieneutraal of passief wonen.
• De gemeente stimuleert woningcorporaties hun woningbestand bij nieuwbouw en renovatie zo te verbeteren dat er
minimaal sprake is van een energielabel B.
• Er zal initiatief worden genomen voor een meetpunt fijn stof in de gemeente.
• De regeling voor de vergoeding aan de verenigingen van ophalen oud papier continueren. Samen met de verenigingen een plan opstellen om het systeem verder uit te bouwen.
• Er komt een onderzoek naar het oneigenlijk gratis gebruik van het milieupark voor niet ingezetenen.
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11. Ruimtelijke ordening en wonen
Ruimtelijke ordening is een belangrijk instrument om de leefbaarheid in onze gemeente in stand te houden. Het college wil dan ook een zo goed mogelijk evenwicht scheppen tussen wonen, werken en recreëren in onze mooie gemeente. Het maken van keuzes voor de lange termijn dient hierbij niet te worden geschuwd.
• De structuurvisie is een leidraad voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
• Het college staat voor een ruimtelijke ordening die zorgvuldig is en waarbij de gemeente een balans zoekt tussen de
bescherming van de inwoners enerzijds en het verzorgen van zoveel mogelijk vrijheid voor elk individu anderzijds.
Een goede ruimtelijke ordening is belangrijk voor een goed leefklimaat en economisch klimaat.
• Het college omarmt het principe van uitnodigingsplanologie en streeft naar flexibele bestemmingsplannen.
• Bij het bouwen in de binnenstad moet rekening worden gehouden met het cultuurhistorisch karakter van de binnenstad.
• Nieuwbouw moet passend zijn bij het karakter en de sterke kanten van de omgeving.
• Het college wil het startende bedrijven gemakkelijker maken.
• Het uitbreiden van bestaande woningen ten behoeve van wonen met zorg aan huis willen we vergemakkelijken.
• Het college streeft ernaar om duurzaamheid een volwaardige plaats te geven in ruimtelijke projecten.
• Het tegengaan van (dreigende) verkrotting, het stimuleren van particuliere woningverbetering en herstructurering
van de woningvoorraad zijn voor ons speerpunten.
• Het welstandstoezicht zal worden herijkt.
• Stem het aanbod van woningbouwmogelijkheden af op de vraag naar woningen.
• Om de leefbaarheid op het platteland te behouden en verkrotting in het buitengebied tegen te gaan, is het college
voorstander van een ruimhartig beleid bij verbouwingen in het buitengebied. Het college wil het inwoners van het
buitengebied mogelijk maken om hun woning aan de eisen van de tijd aan te passen en indien nodig het bestaande
bouwblok te vergroten zonder tijdrovende procedures te doorlopen.
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12. Financiën en belastingen
Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld van de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt
uit lokale heffingen en belastingen. De lokale belastingen en heffingen worden direct opgebracht door de inwoners
van onze gemeente. Daarom willen wij ook duurzaam en behoedzaam omgaan met de financiële middelen. Onze ambities moeten wij uit gaan voeren tegen de achtergrond van financieel onzekere tijden. Onzekerheid over de financiële
compensatie die het Rijk wenst te betalen bij het overhevelen van de decentralisaties in het Sociaal Domein. Onzekerheid ook over de herverdeeleffecten van het Gemeentefonds en verschillende dividend uitkeringen. Als college willen
wij desondanks staan voor: zorgvuldigheid, behoedzaamheid met een solide, stabiel en transparant financieel beleid.
• Wij willen in goed overleg met de Raad jaarlijks komen tot een afgewogen inzet van de financiële middelen.
• Afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke lastendruk mag de OZB inclusief de inflatiecorrectie tot maximaal 3% stijgen. Een en ander gerelateerd aan de (ongunstige) toekomst perspectieven en de waardeverandering
van de onroerende zaken. Dit alles in het licht van de realisatie van een sluitende (meerjaren)begroting.
• Reinigingsrechten moeten kostendekkend zijn. Gestreefd moet worden om deze lasten zo laag mogelijk te houden.
• Vanwege de lastendruk zal de Rioolheffing voor de toekomst kritisch worden bekeken om forse stijgingen te voorkomen.
• Het is van belang dat we als college zorgen voor voldoende financieel weerstandsvermogen. De ratio dient minimaal
1.0 te zijn, zodat we onze risico’s naar de toekomst af kunnen dekken.
• Het college wil zich inspannen om een transparant financieel beleid te voeren. De inkomsten en uitgaven zullen
zichtbaar voor iedere burger moeten worden weergegeven en toegelicht.
• De toeristenbelasting wordt bevroren op het huidig niveau en in de toekomst heroverwogen om de toeristische
sector de komende jaren verder te stimuleren.
• Bij financiële tegenvallers zoekt de verantwoordelijk wethouder eerst binnen het product en dan in het eigen
programma. Bij een taakstelling wordt binnen acht weken een (structurele) oplossing aan het college voorgelegd.
Nieuw beleid dat leidt tot structurele lasten, wordt in beginsel gedekt door structurele baten.
• Het positief resultaat van de jaarrekening wordt in het kader van de uitvoering van de uitgangspunten van het vastgestelde duurzaam financieel beleid, gebruikt voor versnelde afschrijving, toevoeging aan reserve kapitaalgoederen
dan wel aan de algemene reserve.
• Noodzakelijke ombuigingen worden gezamenlijk opgelost. Deze worden in de direct beïnvloedbare uitgaven gezocht.
Zowel in beheer als bedrijfsvoering zijn de mogelijkheden ver uitgeput. Keuzes in beleid zullen echter verplicht zijn.
Mogelijkheden in de verandering van de organisatie worden onderzocht. Heroriëntatie van het subsidiebeleid in
relatie tot de kerntaken van onze gemeente wordt daarbij niet uitgesloten.
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13. Portefeuilleverdeling 2014 - 2018
Jan-Frans Mulder - burgemeester
• Gemeentelijke wetgeving
• Openbare orde en veiligheid
• Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
• Bestuurlijke coördinatie
• Grensoverschrijdende samenwerking
• Communicatie
• Burgerzaken
• Kabinetszaken
• Volksgezondheid
• Jumelage
• Hedwige
Wijkwethouder: Kloosterzande en Nieuw Namen
Jean Paul Hageman 1e loco-burgemeester
• Ruimtelijke ordening en planologie
• Bedrijventerreinen
• Volkshuisvesting
• Krimpdossier
• Omgevingsvergunningen
• Bestemmingsplannen
• Economie en werkgelegenheid
• Monumenten
• Project De Nieuwe Bierkaai
• Sport
Wijkwethouder Vogelwaarde, Hengstdijk, Ossenisse en Kuitaart

Adri Totté - 2e loco-burgemeester
• Financiën
• Werk en Inkomen
• Inkoop en aan- en verkoopbeleid
• Automatisering
• Personeelszaken & organisatie
• Samenwerking Zeeuws-Vlaanderen
• Project De Statie / Morres
• Gemeenschapshuizen en gemeentelijke gebouwen
• Publiekszaken
• Interne Zaken en archief
Wijkwethouder: Heikant, Sint Jansteen, Kapellebrug en Absdale
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Frank van Driessche - 3e loco- burgemeester
• WMO: Welzijn en zorg
• Zwembaden
• Cultuur
• Subsidiebeleid
• Onderwijs
• Gebiedsontwikkeling Perkpolder
• Jeugdzorg
Wijkwethouder: Terhole, Lamswaarde en Graauw

Diana van Damme – Fassaert - 4e loco- burgemeester
• Openbare werken
• Handhaving
• Verkeer en vervoer (CVV)
• Coördinatie dorps- en wijkraden
• Milieu
• Landbouw en natuur
• Markten en kermissen
• Subsidiewerving
• Recreatie en toerisme
• Project De Nieuwe Bierkaai
Wijkwethouder: Binnenstad Hulst, Hulst Zuid en Clinge
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Gemeente Hulst
Grote Markt 21
4561 EA Hulst

Postbus 49
4560AA Hulst

Tel. 14 0114 (vanuit buitenland: 00-31-114-389000)
Website: www.gemeentehulst.nl E-mail: info@gemeentehulst.nl
www.facebook.com/GemHulst

@gemeentehulst
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