Perspectiefnota

2022

Belangrijke thema’s
De gemeenteraad Hoeksche Waard stelt ieder (voor)jaar een
Perspectiefnota vast. In een Perspectiefnota is te lezen wat het
gemeentebestuur de komende jaren wil bereiken en welke
onderwerpen zij extra aandacht wil geven. Dit is de laatste
Perspectiefnota in deze bestuursperiode.
In de raadsvergadering van dinsdag 6 juli discussieert de raad
over de beleidsvoornemens en neemt een besluit over de
Perspectiefnota.
Gemeente Hoeksche Waard heeft ambitie. Veel projecten en
beleidswensen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd of gestart.
Het huidige college heeft in deze Perspectiefnota geen
ingrijpende, nieuwe voorstellen opgenomen; de gemeente heeft
te maken met veel (ﬁnanciële) onzekerheden en wil voor een
aantal belangrijke onderwerpen afwachten of het Rijk middelen
beschikbaar stelt voordat wij onze begroting hierop aanpassen.

2022

Inclusieve samenleving
We blijven investeren in een inclusieve samenleving; een
samenleving waar iedereen naar vermogen kan meedoen.
Onze inspanningen zijn en blijven erop gericht om inwoners
met minder ondersteuning langer (zelfstandig) te laten wonen,
werken en deelnemen aan de samenleving, ongeacht leeftijd
culturele achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen en/of
geaardheid. Door uitvoering te geven aan onder meer de
uitvoeringsagenda samen tegen armoede, de doorontwikkeling
van de wijkteams en het stimuleren van laagdrempelige
ontmoetingsplekken bouwen we ook in 2022 verder aan een
sterke sociale basis.

Economie
We willen voor startende ondernemers een gezond economisch
vestigingsklimaat realiseren. Door middel van een praktisch,
sociaal-economisch herstelplan willen we er voor zorgen dat de
negatieve eﬀecten van de coronacrisis (deels) worden
opgevangen voor de zwaar getroﬀen ondernemers.

Incidentele middelen voor
borging ingezet beleid
Wonen

Welke extra middelen
nemen we op in de Perspectiefnota?

Sport, cultuur en recreatie

0.4 miljoen

Sociaal domein

1.6 miljoen

Volksgezondheid en milieu

1.3 miljoen

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

0.3 miljoen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead,
VPB en onvoorzien

0.5 miljoen

Totaal

4.1 miljoen

Ook in 2022 worden er voldoende woningen gebouwd om in de
behoefte te voorzien. Met name het aanjagen van ontwikkelingen
in de kleinere dorpen vraagt extra aandacht. Evenals het bouwen
van betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt.

Veiligheid
Verdere doorontwikkeling van het team Handhaving Openbare
ruimte, waarbij ingezet wordt op preventie. Inwoners meer
activeren zelf stappen te nemen om risico’s op onveilige situaties
te verkleinen.

Mobiliteit
Ook in 2022 werken we aan allerlei projecten in de Hoeksche
Waard om de bereikbaarheid te behouden en te verbeteren.
Zowel binnen de dorpen als tussen de dorpen. We zetten
daarnaast meer in op duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld
snelﬁetspaden en meer laadpalen.

Duurzaamheid
Als het gaat om het thema duurzaamheid, dan vraagt dit iets
van elke inwoner, ondernemer en maatschappelijke organisatie.
Om deze veranderingen te bewerkstelligen zetten we in op een
doeltreﬀende communicatie en participatie. Energie besparen
en duurzaam opwekken, circulaire economie, klimaatadaptatie
en biodiversiteit blijven in 2022 centraal staan. Samen maken we
ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

Cultuur
We richten ons op versterking van de lokale samenleving, onder
andere door te investeren in cultuur. Daarnaast willen we de
Hoeksche Waardse identiteit beschermen en benutten. We zetten
het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed, zoals Fort
Buitensluis, in als drager voor de verdere ontwikkeling van
recreatie en toerisme in de Hoeksche Waard.
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