Bestuur en Samenwerking in Partijprogramma’s 2018
AbHL, staat voor goed bestuur

AbHL is een middenpartij die staat voor goed bestuur.
Dit betekent:
 AbHL zal zich inzetten om de lokale belastingen terug te brengen zodat ze in lijn komen te liggen
van het gemiddelde van gemeenten binnen dezelfde grootteklasse. In 2016 zaten we 37 procent
hoger dan het landelijk gemiddelde.
 AbHL zal de beginselen van behoorlijk bestuur altijd eerbiedigen.
 AbHL wil dat besluiten minder op basis van macht en meer op basis van argumenten worden
genomen.
 AbHL wil terughoudend zijn om (te) veel geld te besteden aan onderzoeken.
 AbHL wil onafhankelijke media die de inwoners objectief betrokken houdt bij de plaatselijke
politiek.
 AbHL onderstreept dat er geïnvesteerd moet worden met goed onderbouwde plannen waarbij
duidelijk is wat het lange termijneffect is. Bijv. op de schuldenpositie van de gemeente.
 AbHL wil dat Heeze-Leende zelfstandig blijft. Een volledig ambtelijke fusie waarbij wel de
gemeenteraden en colleges blijven bestaan ziet AbHL als slechtste variant. Ambtelijke
samenwerking zonder één bestuurlijke kop is geen echte samenwerking. Als zelfstandig blijven,
door omgevingsdruk, niet langer een optie is wil AbHL een volledige fusie (ambtelijke én
bestuurlijk).
 AbHL wil een transformatie naar een organisatie waarbij de raad de kaders stelt en controleert
en waarbij het college uitvoert. Oftewel: waarbij het dualisme beter uit verf komt.

CDA, bestuur en samenwerking

Bestuur en samenwerking
Het CDA wil dat onze gemeente met haar inwoners zelf de regie houdt over onze toekomst. Met de
A2 partners Cranendonck en Valkenswaard werken we nu ambtelijk op een aantal vlakken samen.
Het CDA is voor versterking van deze samenwerking en behoud van onze eigen gemeente HeezeLeende. De korte lijnen blijven gehandhaafd en continuïteit en kwetsbaarheid zijn daarmee goed
gewaarborgd. Bovendien schept het duidelijkheid naar onze inwoners. Het CDA wil dat het
gemeentebestuur integer handelt, ondermijning van wet tegengaat en dichtbij de mensen blijft
staan. De gemeente werkt nauw samen met andere gemeenten, de MRE, de provincie en het Rijk.
Maar ook met Dorps- en Wijkraden en belangenorganisaties, waar nodig zorgt de gemeente voor
ondersteuning en moedigt burgerparticipatie aan. Het CDA wil het wethoudersspreekuur
voortzetten.

D66, steunt intensieve samenwerking

De intensieve samenwerking van Heeze-Leende met Cranendonck en Valkenswaard
in de zgn. GRA2, waarin de dienstverlening en bedrijfsvoering zijn ondergebracht
steunt D66 van harte. Wel willen we kijken of bv met een extra partner, de effectiviteit
en invloed van deze regeling zou kunnen toenemen binnen de Brainport regio.

LHL, wil dat Heeze-Leende zelfstandig blijft

We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met
andere gemeenten.
Heeze-Leende is gevestigd midden in een regio van kennis en groei. Ingekapseld tussen 2 snelwegen
lukt het ons om een groene en rustige gemeente te zijn, een fijne plek om te wonen. Dit koesteren
wij en we zullen er dan ook alles aan doen om dit gevoel te waarborgen. Wij kunnen er echter niet
omheen, dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. Als gemeente moeten wij daarin onze stem
laten horen en waar kan samenwerken om zo onze eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden.
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Aandachtspunten
 Onze eigen identiteit en zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden;
 Een evenwichtige kostenverdeelsleutel binnen samenwerkingsverbanden.

PvdA, nog steeds samen, maar niet persé altijd

Samenwerking A2 gemeenten.
De samenwerking tussen de A2 gemeenten verloopt nog steeds niet optimaal. In een aantal
bijeenkomsten is de Gemeenteraad in Heeze-Leende iets verder gekomen in onze zoektocht naar de
stip op de horizon. De raden van Cranendonck en Valkenswaard lijken nauwelijks geïnteresseerd in
het maken van verdere stappen om te komen tot een verdergaande samenwerking. Wij willen, nog
steeds, graag alle mogelijke opties open houden onder het motto “Nog steeds samen, maar niet per
se altijd”. Voor ons is duidelijk dat de gemeenschappelijke regelingen zoals de A2 samenwerking,
democratischer moeten.

PVJO_GL, identiteit van de kernen staat centraal

We zijn van mening dat we niet in staat zijn om als gemeente alleen (zonder samenwerking met
ander gemeenten) invulling te geven aan de opgaven die in de komende jaren op ons afkomen. Zeker
als we kijken naar de landelijke verplichtingen zoals de verdere transformatie van de zorg, de
invoering van de omgevingswet en de lokale taken waarvoor we staan op het gebied van verkeer,
duurzaamheid, leefbaarheid kernen/buitengebied, wonen en verkeer, economie en bedrijvigheid.
Dat betekent dat we als PvOJ-GroenLinks
o een open houding hebben om te komen tot intensievere samenwerking en versterking van de
samenwerking met andere gemeenten en partners in de regio, zoals de bestaande A2
samenwerking met Valkenswaard en Cranendonck, Geldrop-Mierlo, het Stedelijk Gebied
Eindhoven (SGE), de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Brainport.
o er ons voor inspannen dat de democratische controle van de gemeenteraad op de verschillende
samenwerkingsverbanden wordt verbeterd.
o Niet alleen controle achteraf, maar ook invloed aan de voorkant op het beleid dat wordt gevoerd
door de betreffende samenwerkingsconstructie, zoals gemeenschappelijke regelingen en
bestuursovereenkomsten.
o Ons richten op die samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor het realiseren van onze
speerpunten. Bijvoorbeeld:
 de Omgevings Dienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) in verband met de handhaving van
milieuvergunningen
 regionale afspraken met betrekking tot de inkoop van jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (op het niveau van de jeugdzorg-regio)
 het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)/Metropool Regio Eindhoven (MRE) als het gaat om
spreiding van bedrijvigheid en de planning van de woningbouw in
 willen dat de discussie over de bestuurlijke toekomst van Heeze – Leende op een open en
transparante manier gevoerd wordt, waarbij iedereen (burgers en bedrijven) kan meepraten.
Een goed voorbeeld is hoe de gemeente Asten dit heeft gedaan. Daarnaast is het van belang
dat het proces qua voorbereiding en besluitvorming afgestemd wordt met de andere A2
gemeenten (Cranendonck en Valkenswaard).
 dat bij de discussie over de toekomst van de gemeente de identiteit van de kernen in onze
gemeente centraal staat. We willen deze identiteit versterken door aandacht te geven aan de
vorming van een dorpsraad in Heeze (Heeze heeft nog geen dorpsraad) en de
doorontwikkeling te ondersteunen van de bestaande dorpsraden van Leende, Sterksel en de
kernraad van Strijp.
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VVD, scherp op nieuwe kansen samenwerking A2

Fundament: veiligheid en bestuur
De zorg voor veiligheid is de belangrijkste taak van de overheid, landelijk en lokaal. Of het nu gaat om
geweld, inbraken of overlast: we zorgen voor voldoende toezicht, maar zeker ook voor handhaving.
We doen dat met politie en Boa’s, maar ook met camera’s. Zo zorgen we dat iedereen in HeezeLeende zich vrij voelt, maar zich ook verantwoordelijk gedraagt.
Een ander belangrijk fundament is een transparant en democratisch bestuur. Eens in de vier jaar
verkiezingen is daarvoor niet genoeg. Bij grote onderwerpen moeten burgers actief en aan het begin
van het proces worden betrokken. Voor onderwerpen die wijk of kern gebonden zijn is een dorps- of
wijkraad van grote waarde. Om dit als kleine gemeente zelfstandig te kunnen blijven doen, is
samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk.
 Inwoners nog meer betrekken bij nieuwe ontwikkelingen (burgerparticipatie).
 Oprichting stimuleren van dorpsraad of wijkraden in Heeze.
 Scherp zijn op nieuwe kansen binnen de samenwerking A2 en regio.
 Meer inzet van (eigen) BOA voor vermindering van overlast en kleine ergernissen
 Sociale veiligheid door camerabeveiliging uitbreiden.
 Buurtwacht via sociale media stimuleren.
 Gedoogbeleid is geen beleid; bij handhaving horen sancties.

