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Onze inwoners zijn in z’n algemeenheid tevreden over de gemeente Horst aan
de Maas. Tevreden over de woonomgeving, het voorzieningenniveau en de
dienstverlening. De economie draait - ondanks de gevolgen van corona - in onze
gemeente in verschillende sectoren op volle toeren. Er zijn echter ook sectoren
die het zwaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, lokale winkeliers en het
toerisme die gevolgen ondervinden van maatregelen tegen het coronavirus.
Maar ook sectoren als de veehouderij, de agribusiness en de glastuinbouw
hebben door de gevolgen van de stikstofcrisis en de stijgingen in de gasprijzen
uitdagingen. 

Desondanks ligt de economische groei in de Regio Noord-Limburg rond de 4%
en is de werkloosheid laag [1]. Dit brengt tegelijkertijd uitdagingen met zich mee
voor wat betreft het beschikbaar zijn van voldoende arbeidskrachten. Horst aan
de Maas is een aantrekkelijke woongemeente in Limburg met een sterk
verenigingsleven. Het financiële huishoudboekje hebben we de afgelopen jaren
op orde gehouden. Essentie heeft hier de afgelopen jaren een sterke bijdrage
aan geleverd. 

We hebben nog genoeg te doen in Horst aan de Maas

1] Ten opzichte van 2019. Bron: https://www.1limburg.nl/cbs-economie-limburg-hersteld-na-coronacrisis

Immers, wet- en regelgeving, klimaatverandering, economische
ontwikkelingen, circulaire economie, hoe om te gaan met mensenrechten en
vele andere zaken regel je niet op lokaal niveau, maar we houden er wel
rekening mee binnen ons lokaal beleid en de te ontwikkelen plannen. We kijken
hierbij ook naar de Nationale en Provinciale Omgevingsvisie.

Vanuit deze uitgangspositie moeten we ons richten op de uitdagingen voor de
toekomst: duurzaam omgaan met onze leefomgeving, anticiperen op
demografische ontwikkelingen, de ontwikkeling van de economie en een
gezonde samenleving. Deze krachten veranderen onze samenleving. We
investeren liever in kennis en goede samenwerking dan dat we alleen maar
doorgaan met uitbreiden en schaalvergroting. De dingen doen zoals we altijd
deden, kan niet altijd meer. Dit vraagt om actie, experimenten en vernieuwing.
Dat vergt lef maar ook een goede dialoog met inwoners. Uitleggen en keuzes
maken. Wij realiseren ons dat het daarbij niet lukt om altijd iedereen tevreden te
stellen. De toekomst valt niet te voorspellen. We kunnen de klok wel, maar de
tijd niet terugdraaien. En dat willen we ook niet. Echter op sommige thema’s
kunnen we ten behoeve van behoud en verbetering van kwaliteit wel anders
met ontwikkelingen omgaan en meer afstemmen op wat bij onze lokale
kenmerken past. We zoeken daarom altijd naar balans. Naar datgene wat ons
bindt en verder brengt. De grote gemene deler. 

We kijken verder dan onze neus lang is
Onze werkwijze, de inhoud en het politiek klimaat binnen onze gemeente moet
er op gericht zijn dat dit niet een onderdeel van de het probleem wordt, maar een
onderdeel van de oplossing is. Daarbij is bovenliggend beleid leidend. Essentie is
een lokale partij, maar dat betekent niet dat wij de ontwikkelingen niet volgen die
landelijk, provinciaal, regionaal of zelfs “wereldwijd” plaatsvinden.

https://www.1limburg.nl/cbs-economie-limburg-hersteld-na-coronacrisis
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We hebben een duidelijke koers voor ogen. Met het perspectief op de toekomst
richten we ons op de maatschappelijke opgaven. Essentie wil de goede basis
van Horst aan de Maas verder toekomstbestendig maken met een passend
voorzieningenpakket in onze dorpen. We willen een kindvriendelijke gemeente
zijn en een goede thuisbasis voor onze inwoners en ondernemers zijn én blijven.
Van jong tot oud. Voor nú en later. 

We besturen niet met de waan van dag

Wij pakken problemen pragmatisch en oplossingsgericht aan. Dat doen we op
basis van inhoudelijke argumenten en feiten. Niet vanuit sentimenten. Hierin zijn
we open en transparant. We zijn bewust een lokale partij, zodat we zelf onze
afwegingen kunnen maken. Voor ons zit de kracht in de lokale gemeenschap,
bij al onze inwoners en ondernemers. Zij investeren in onze samenleving en
economie. Essentie investeert in maatschappelijk verantwoorde zaken, we
gaan niet klakkeloos geld ter beschikking stellen. Essentie investeert
duurzaam, maatschappelijk en verantwoord in de toekomst van onze
gemeente en inwoners.

Essentie geeft volop ruimte aan inwoners en ondernemers
De kwaliteiten van Horst aan de Maas liggen in ondernemerschap, het nemen
van verantwoordelijkheid en in het leven met elkaar én voor elkaar. Voor
Essentie zijn deze kernkwaliteiten leidend. Dat betekent dat de overheid zich
met een professionele en slagvaardige organisatie hierop aanpast. 

Essentie staat voor een gemeente die in inwoners, verenigingen, ondernemers
en omgeving investeert, maar ook stimuleert en faciliteert. Onze doelstellingen
zijn er bij het realiseren van plannen op gericht dat daar waar er voor de
gemeente kosten zijn verbonden aan plannen van derden, er door de
aanvrager/ontwikkelaar ook een gepaste tegenprestatie wordt geleverd. Hierbij
willen we in de basis niet werken met fondsen (afkoopregeling), maar met
daadwerkelijk uit te voeren plannen of een bijdrage aan een uit te voeren project
(gericht labelen). Daar waar nodig of gewenst nemen we de regie stevig in
handen.

Lokale én regionale economie gaan hand in hand
Horst aan de Maas is geen eiland. We kunnen niet zonder de regio. Regionale
samenwerking is in onze netwerksamenleving belangrijk. Dit doen we samen
met andere gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. De potentie van ons
gebied is groot. Zeker ook in de verbinding met de Brightlands Campus
Greenport Venlo, de Brainport regio Eindhoven en het grensgebied met
Duitsland. Samenwerking met de Universiteiten van Maastricht en Wageningen
blijven we opzoeken en uitbouwen. Vanuit onze eigen lokale kracht werken we
samen met partners. Met goed onderwijs op alle niveaus. 

Vol energie brengen we onze gemeente samen met u verder
vooruit

“Samen krijgen we 
het voor elkaar!”
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De woningmarkt staat ook in onze gemeente enorm onder druk. Het aanbod is
laag en de vraag is groot. Daarnaast sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar
aan. Ook hebben we te maken met vergrijzing en in verhouding minder jongeren.
En als we niets doen, dan trekken de jongeren zelfs weg. Dat alles heeft invloed
op demografische ontwikkelingen maar ook op het woon- en
voorzieningenniveau. Het dwingt ons om ons in te spannen om jongeren hier te
houden. Maar ook in het creëren van doorstroming. Daar is goede
samenwerking voor nodig met ontwikkelaars, woningcorporaties en inwoners. 

Onze ambitie is en blijft om de beste woongemeente van Limburg te zijn. Daarbij
gaat het niet alleen om meer woningen, maar ook om kwaliteit. Het eerdere 300-
woningenplan van Essentie zorgde voor een 1.000-woningenplan en een
versnelling van woningbouw. Op versnelling blijven we inzetten. 
Als gemeente hoeven we daarbij niet alle plannen zelf te maken. Samenwerken
met marktpartijen zorgt voor versnelling van plannen. Goede afspraken over
aantallen, woningtypes, prijs en kwaliteit zijn daarbij leidend. Ook het creëren van
doorstroming bij zittende bewoners door het toevoegen van extra (midden
huur)woningen brengt verhuisbewegingen op gang. Daarmee geven we meer
mensen een kans op een passende woning. 

Ons doel om de beste woongemeente te zijn vertaalt zich naar een concrete
ambitie: de meest kindvriendelijke gemeente. We trekken extra middelen uit voor
speeltoestellen en voorzieningen voor jeugd en jongeren. Kindvriendelijk
betekent ook een veilige en aantrekkelijke inrichting van buurten. Voldoende
groen in en nabij wijken is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. 

Wonen
Woningen die we realiseren moeten een toevoeging in kwaliteit en
duurzaamheid zijn.
Essentie gaat voor ruimere en groenere wijken. Sociaal en klimaatbewust. 
We zetten nadrukkelijk in op doorstroming.
Marktpartijen en woningcorporaties betrekken we bij de visievorming,
uitwerking en realisatie van de plannen zodat je per levensfase een
geschikte woning hebt.
De verdeling 30% sociaal, 30% vrije huur en 40% koop is een
bovenliggende ambitie en algemeen uitgangspunt. Dit is niet in beton
gegoten. Per plan moet maatwerk mogelijk zijn.
Voor nieuwbouw geldt dat inbreiding voor uitbreiding gaat.
We stimuleren zowel duurzaam bouwen als ook de bestaande
woningvoorraad te verduurzamen door hierin advies te geven.
Onze inzet blijft: bouwen naar behoefte in alle kernen. Hierbij hebben we
oog voor de huidige situatie en de toekomstige behoefte. De vraag van
mensen die zich actief inschrijven in onze gemeente nemen we hierin mee
en we maken onderscheid tussen actief en passief woningzoekenden.
Het levensloopbestendig maken van de eigen woning is een
verantwoordelijkheid van de eigenaar. Wel ondersteunen we aanvragen
van ouderen om het mogelijk te maken om langer thuis te blijven wonen. We
verkennen speciale woonconcepten voor senioren om dicht bij elkaar te
wonen. Dit bevordert tevens de doorstroming in bestaande wijken en
buurten. 

Speerpunten wonen
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We schaffen het ‘Startpunt Wonen’ in de huidige vorm af. Dit is achterhaald
en het stimuleren van makelaarsactiviteiten is geen overheidstaak. 
We werken samen met onze vaste (sociale) partners, maar ook met
particuliere beleggers en investeerders in onze gemeente om de
toenemende huurvraag op te lossen.
We zoeken naar vernieuwende oplossingen voor kortstondige huur voor
starters en jongeren of gewoon voor iedereen die snel woonruimte nodig
heeft. Woningcorporaties en marktpartijen vragen we om tijdelijke
woonconcepten te ontwikkelen en naar mogelijkheden om plannen versneld
uit te voeren. Dergelijke plannen pakken we met voorrang op.
We werken aan spreiding van doelgroepen in onze wijken zodat daar een
goede balans is in koop en huur en tussen verschillende woningtypen. We
kijken daarbij ook naar mogelijkheden om bestaande wijken te vergroenen. 
We onderzoeken of er sprake is van verdringing op de woningmarkt door het
opkopen van woningen door beleggers. Indien dit het geval is zoeken we
naar instrumenten om dit aan te pakken, zoals bijvoorbeeld de
zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming.
Wijken verouderen en vragen in de toekomst om investeringen. Om in de
toekomst de mogelijkheid te hebben woningen en wijken te renoveren en
klimaat robuust te maken, zetten we actief in op een revitalisatiefonds. 
In samenspraak met inwoners streven we naar behoud en versterking van
cultuurhistorische groene waarden, als laanboomstructuren en
landschapselementen. Daarnaast stimuleren we de biodiversiteit, in ieder
geval in ons buitengebied en waar mogelijk ook in de kernen. In de kernen
overleggen we met inwoners en buurt- en dorpsraden zodat we trapveldjes
en speelweiden goed beschikbaar houden voor kinderen.
Oude fabrieken, kerken en kloosters zijn ons maatschappelijk erfgoed. Ze
vertellen ons over de geschiedenis van de dorpen en zijn vaak
architectonisch kenmerkend. Als functies veranderen zoeken we met de
lokale gemeenschap naar een goede invulling.

Horst aan de Maas is goed ontsloten voor autoverkeer, met de snelwegen A67
en A73 en het provinciale wegennet en heeft een goede aansluiting op de rest
van Nederland per trein. Daarnaast heeft onze gemeente veel lokale wegen. De
mobiliteitswereld verandert, waarbij digitalisering en verduurzaming centraal
staan. Als gemeente faciliteren we dit waar mogelijk. 

Speciale aandacht hebben we voor fietsers en voetgangers. Inwoners en
toeristen van jong tot oud moeten zich veilig en comfortabel kunnen
verplaatsen binnen onze gemeente en verder in de regio. 
Onze focus ligt op de verbetering van leefbaarheid en verkeersveiligheid. Daar
kunnen we lokaal het verschil maken. Door aanpassing of herinrichting van
infrastructuur, maar ook door de aandacht te richten op gedrag en gebruik van
de infrastructuur. 

Mobiliteit
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We stimuleren duurzame deelconcepten in mobiliteit en gaan met bedrijven
pilots aan voor deelmobiliteit. Dit als opmaat naar mobiliteitshubs waar je
duurzame deelvoertuigen (elektrische fiets, step of auto) kunt lenen.
Essentie investeert in verkeersveilige wandel- en fietspaden. Dit om veilige
fietsroutes naar school, werk, hobby en thuis te realiseren. 
Doorgaande wegen richten we zodanig in dat er een wegbeeld ontstaat voor
een veilige snelheid. Dit doen we met zo min mogelijk belemmerende
maatregelen. We werken aan 30 km/u in de kernen zodat kinderen veilig
kunnen spelen en deelnemen aan het verkeer. 
We ontmoedigen sluipverkeer en vrachtverkeer door de kernen. Daarbij
betrekken we ondernemers om doorgaand vrachtverkeer zoveel mogelijk
via hoofdwegen af te wikkelen. Onder andere de problematiek van de N554
wordt de komende periode opgelost. 
Parkeren in Horst aan de Maas blijft gratis. 
We gaan door met de gedragsbeïnvloedingscampagne “Veilig op weg” en
zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking met inwoners. 
We werken aan goede en innovatieve laadinfrastructuur voor elektrische
auto’s in de openbare ruimte. 
We optimaliseren wandel- en fietsnetwerken binnen onze gemeente, maar
ook naar kernen buiten Horst aan de Maas.
Op het gebied van openbaar vervoer werken we met de provincie samen om
busverbindingen op peil te houden. Dit betreft bestaande busverbindingen
die kernen verbinden maar die ook naar plekken buiten de gemeente leiden
(zoals treinstations aan de Maaslijn). Voor de overige kernen zetten we in op
nieuwe concepten, zoals de wensbus en deelconcepten.
We houden vast aan rendabele busverbindingen met voldoende en veilige
opstapplaatsen en gaan voor de herinrichting en het behoud van de huidige
status van het spoorwegstation. 

Speerpunten mobiliteit
Essentie neemt duurzaamheid en de energieopgave serieus, en wil hierin lokaal
verantwoordelijkheid pakken. Uitgangspunten zijn de nationale en
internationale afspraken op het gebied van klimaat en energie. Samen voeren
we de lokale klimaat- en energie agenda uit. Daarbij gebruiken we projecten als
“Energie Kronenberg” als voorbeeld. Onze inzet is gericht op duurzame
energieopwekking, energieneutraliteit waar het kan en het aanpakken van de
openbare ruimte om de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast en
hittestress) te beperken. 

Duurzaamheid en energieopgave

Gemeentelijke gebouwen maken we zo energieneutraal mogelijk.
Bijkomende voordelen hierbij zijn lagere verbruikskosten.
We blijven inzetten op realiseren van zonnepanelen op daken van
bijvoorbeeld accommodaties en gemeenschapshuizen. We spreken ook
bedrijven hierop aan, en verankeren dit waar mogelijk in
bestemmingsplannen en grondtransacties.
Windmolens en zonneweides helpen om stappen te zetten naar een
toekomstvaste energievoorziening. Goede ruimtelijke inpassing is hierbij
belangrijk. 
Bij locatiekeuzes staat de gezondheid van onze inwoners voorop. Wat
Essentie betreft scherpen we de afstandsnormen voor windmolens aan.
Windmolens op 400 meter van woningen vinden we niet acceptabel. 
We stimuleren innovatie naar duurzame energiebronnen zoals aardwarmte
bij particuliere woningbouw. Kansen rondom collectieve duurzame
opwekking gaan voor individuele oplossingen.
De openbare ruimte staat onder druk. Door meer groen aan te brengen,
regenwater te laten op de plek waar het valt en te “ontharden” gaan we hitte-
stress, droogte en klimaatverandering te lijf. Dit is letterlijk levensverlengend.
Rioolvervanging en wijkvernieuwing bieden de kans om deze uitdaging aan
te pakken. 
Bij herontwikkeling van gemeentelijk vastgoed zetten we in op circulariteit
(geen afval). Bij gemeentelijke aanbestedingen is circulariteit ook een
vereiste. 

Speerpunten duurzaamheid en energieopgave





K W A L I T E I T  E N
G R O E N
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Juist lokaal hebben we discussie te voeren over de vele opgaven die er zijn voor
de beperkt beschikbare ruimte en de keuzes die daarbij gemaakt moeten
worden. Feit is dat er een directe teruggang is in kwaliteit, in beleving en dus ook
in ons welzijnsgevoel. De snelheid waarmee de invulling van de ruimte met als
tegenhanger de kwaliteit en grootschaligheid zich de laatste decennia heeft
ontwikkeld baart ook ons zorgen. Er is scherpte nodig in de discussies over de
strijd om de ruimte door verschillende ontwikkelingen, zoals klimaatverandering,
transities in de land- en tuinbouw, grootschalige economische ontwikkelingen en
aantasting van het oorspronkelijk karakter en leefomgeving van ons
buitengebied. Als we zo doorgaan zal Nederland (waarvan wij als Horst aan de
Maas onderdeel van zijn) zich verder ontwikkelen als één grote stad met hier en
daar wat groen en water. Dit geldt niet alleen voor de verstedelijking maar ook
hoe we omgaan met ons buitengebied. 

We hebben een discussie te voeren met elkaar We volgen de strekkingen van de Nationale en Provinciale Omgevingsvisie.
We gaan de komende periode bij bedrijven en particulieren via handhaving
erop toezien dat afspraken over groencompensaties worden uitgevoerd.
Grootschalige groenplannen ontwikkelen we in samenspraak met
groengroepen.
Rood (bebouwing) of grijs (verharde wegen en paden) voor groen zal in
samenspraak met belanghebbenden minimaal met een veelvoudige
oppervlakte compensatie plaats kunnen vinden. 
We blijven ons inzetten voor de realisatie van groen en natuur binnen
Maasgaard en het project Ooijen-Wanssum en het geschikt maken voor
extensieve recreatie.
Alle plannen hebben aandacht voor zowel de flora alsook de fauna.
Wij willen het eventueel gesubsidieerde beheer van een gedeelte van het
buitengebied door de agrariërs die vrijwillig of noodgedwongen moeten
stoppen onderzoeken.
We gaan werken met gebiedsvisies voor zowel de bebouwde omgeving en
het groen en landschap.
De gemeentelijke kwaliteitscommissie en andere externe adviseurs geven
wij duidelijke richtlijnen en uitgangspunten en voorzien ons van een
gedegen advies. 
Binnenstedelijke plannen dienen minimaal 20% aan groen en/of water van
de totale planoppervlakte te hebben. 
Bij alle ontwikkelingen is de groen- en natuurontwikkeling een startpunt bij
de planontwikkeling en geen sluitpost.
Wij zetten in op samenwerking met alle binnen onze gemeente actief zijnde
verenigingen of organisaties die bezig of betrokken zijn met groen, natuur
en landschapsontwikkeling.

Speerpunten: kwaliteit en groen

Behoud van kwaliteit van het buitengebied gaat niet alleen over de kwaliteit van
het product wat daar geproduceerd wordt maar treft ook hoe we het
buitengebied kunnen waarderen en blijven beleven. We moeten ervoor waken
dat over enkele jaren het gebruik en aanzien van ons buitengebied niet alleen uit
glas, zonnepanelen, containervelden en grootschalige bebouwing bestaat.

Inzetten op kwaliteit

We houden vast aan de huidige totale omvang van groen en natuur. 
Wij houden vast aan de groen- en natuurbestemming van de laatst
vastgestelde structuurvisie.
Wij houden vast aan de duidingen zoals vastgelegd in het POL. 





Z O R G  M E T  É N  V O O R
E L K A A R !
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Essentie blijft zich inzetten voor tijdige en juiste zorg voor iedereen. We zorgen
ervoor dat niemand buiten de boot valt. We kijken als Essentie bij
maatschappelijke ondersteuning (WMO) naar wat we relatief snel en eenvoudig
kunnen vergoeden of waarmee we burgers snel en goed kunnen helpen. Niet
altijd zijn immers keukentafelgesprekken nodig. Het zorgt er voor dat burgers
sneller geholpen worden. Door af en toe een steekproef te doen, voorkomen we
dat ons vertrouwen in inwoners wordt geschaad. 

In de komende periode willen we meer aandacht voor minder zelfredzame,
kwetsbare inwoners. Voor hen zorgen we voor een effectief en efficiënt sociaal
vangnet. Ook participatie en ontmoeting helpt daarbij. Onder meer bij het
verkleinen van het gevoel van eenzaamheid. Iedereen moet kunnen meedoen in
onze samenleving!

Participatie, zorg en inkomen We stimuleren buurtzorg door inwoners en projecten gericht op het
verhogen van zelfredzaamheid van inwoners bij toekomstige
zorgbehoefte. Goede voorbeelden zijn dorpsondersteuners zoals deze al
zijn ingezet in Meterik en America. Zij zijn een verbindende schakel tussen
bewoners (hulpvragers) en hulpverlenende instanties. Een volgende stap is
een Dorps-Zorgcoöperatie zoals nu in America in ontwikkeling is. Mooie
voorbeelden zijn “Bleumkes van geluk”, “Momentjes van geluk” en
“Stichting Met je hart” tegen vereenzaming van ouderen.
Beleid is gericht op preventie en het versterken van de integraliteit. We
zorgen dat schotten in de financiering weggenomen worden en investeren
in integrale ondersteuning om samenwerking mogelijk te maken. Bij
investeringen in integrale ondersteuning en samenwerking hanteren wij het
principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 
Bij het opstellen van beleid hebben we veel aandacht voor mensen met een
beperking, zowel ouderen als jongeren. 
We zorgen dat sociale basisvoorzieningen op langere termijn toegankelijk
zijn en blijven voor onze inwoners.
We zien een belangrijke rol voor arbeidsmigranten die zich hier willen
vestigen om onze samenleving te versterken. 
Mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund en gewaardeerd.
Overbelasting voorkomen we door waar nodig extra (tijdelijke)
ondersteuning te bieden. 
Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is een belangrijk aandachtspunt.
Het terugdringen ervan onder jongeren vraagt om samenwerking tussen
jongeren, ouders, onderwijspartners, hulpverlenende instanties (zoals
Synthese), sozen, horeca en verenigingen. 

De aanpak met gebiedsteams bij de integrale toegang voor zorg en
ondersteuning zetten we door. We helpen mensen die hun zorgvraag niet
goed kunnen verduidelijken. Ook het contact met ‘de WMO’ kan daarin sterk
worden verbeterd en laagdrempeliger. Simpele aanvragen moeten sneller
worden opgepakt.
Ook in onze gemeente komt laaggeletterdheid voor. We spreken in
eenvoudige taal en werken aan onderwijs (voor jong en oud) voor hen die dat
nodig hebben.

Speerpunten participatie, zorg en inkomen
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De gemeente handhaaft op de regels die alcoholverkoop aan minderjarigen
reguleren. We gaan met horecaondernemers in gesprek om tot een
herziening van openingstijden te komen. Hiervoor gaan we ook met
regiogemeenten in gesprek. 
We zetten in op (nieuwe) mogelijkheden voor ontmoeting (alternatieve
tijdsbesteding) om jongeren positief te stimuleren en een alternatief te
bieden 
We bekijken mogelijkheden voor het stimuleren van jeugdcentra en sozen
zodat er veilige en gezellige mogelijkheden zijn voor ontmoetingen.
Er komt extra aandacht voor 12 tot 18-jarigen. Deze zorgvragers hebben
vaak meerdere problemen. Met zorgverleners wordt afgesproken om de
hulpverlening te “verlengen” waardoor er meer tijd is om de overgang tussen
jeugdhulp en WMO beter te laten verlopen. 
In de overgang van school naar school en van school naar werk is het
noodzakelijk samen te werken met ouders, zorg en onderwijspartners en
ondernemers. Daarom is ook extra ondersteuning en aandacht nodig voor
de kwetsbare jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar.
Toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid staan centraal. Niet
alleen bij overheidsgebouwen en sportaccommodaties maar ook bij
bedrijven. De gemeente stimuleert en controleert hierop vanuit Agenda 22
op toegankelijkheid, ook in de openbare ruimte. 
Voor uitkeringen geldt: als je niet kunt, dan helpen we! Van mensen met een
uitkering verlangen we een passende maatschappelijke tegenprestatie.
Een baan is de beste sociale integratie. We zetten in op het principe: minder
uitkeringen, meer banen. 
Ouderen spelen door hun ervaring een cruciale rol in onze samenleving. Wij
gaan hier maximaal gebruik van maken bij verenigingen in denktanks, als
vrijwilliger op scholen of in wijkteams. We zijn voorstander van
samenwerking met scholen om daarin activiteiten met ouderen te ontplooien
en zo een antwoord te geven op vereenzaming.
We stimuleren en faciliteren integratie van minderheden zoals
arbeidsmigranten en nieuwkomers. 
Ondernemers krijgen de ruimte om op het gebied van werk en inkomen
(Participatiewet) te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om mensen te laten
participeren.

Bewegen en sporten is in het kader van lang gezond blijven en oud worden van
groot belang. Gezondheid is een term die verbindend werkt. Het raakt iedereen
in onze samenleving. Essentie zet in op een sterk verenigingsleven en de
breedtesport. Dit is een belangrijke pijler in onze lokale samenleving.
Toekomstbestendig en levensvatbaar blijven is essentieel in een tijd dat we
steeds minder vrijwilligers zien. We zien kansen voor de integratie van
arbeidsmigranten en nieuwkomers in onze verenigingen.

Verenigingen, sport en bewegen

Kwaliteit van sportvoorzieningen gaat bij ons voor kwantiteit. 
We blijven inzetten op breedtesport waarbij aandacht is voor prestaties als
voorbeeld en stimulans voor inwoners. De behoefte aan topsport
voorzieningen bekijken we regionaal. 
We stimuleren actief bewegen voor jong en oud met en zonder beperking.
Dat kan ook leiden tot anders omgaan met accommodaties of het treffen van
andere voorzieningen in de openbare ruimte om bewegen te stimuleren. 
We gaan voor het uitbreiden en regionaal verbinden van
mountainbikeroutes. 
Het samenwerken en mogelijk samengaan van verenigingen van onderop
wordt gestimuleerd om toekomstbestendig te blijven.
Verenigingen zijn belangrijke pijlers in onze gemeenschap. Ze dragen bij aan
het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel, saamhorigheid en
nabuurschap. We zien dat de druk op vrijwilligers toeneemt. We willen in
samenwerking met vrijwilligers komen tot een nieuwe vorm van
ondersteuningsbeleid over hoe het beter en slimmer kan.
Naast sportverenigingen, is Horst aan de Maas rijk aan vele andere
verenigingen, zoals muziek, toneel en hobbyverenigingen. Ook hier bieden
we ondersteuning. Hiervoor zien we een rol voor de
verenigingsondersteuners.
Subsidie is een ondersteuning voor verenigingen die bijdragen aan
gemeentelijk beleid en maatschappelijk belang. Voor Essentie is leidend, dat
subsidie geen recht is, maar een doel moet dienen. We staan voor een
verantwoord subsidiebeleid met heldere doelen en transparante kaders.

Speerpunten verenigingen, sport en bewegen
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Cultuur met haar kunst is sterker dan economie. Juist in tijden van Corona is
duidelijk geworden hoe belangrijk dit is. Het bindt en verbindt. Horst aan de
Maas is rijk aan kunst & cultuur. Onze inwoners creëren van oudsher kunst
& cultuur, individueel of in groepsverband. Van amateurniveau tot zeer
professioneel of het nu is in muziek, dans, toneel, schilderkunst of
fotografie. De gemeente stimuleert verschillende culturele activiteiten om
de gemeenschap te verbinden om zo kunst & cultuur meer zichtbaar te
laten worden voor inwoners en toeristen. 

Kunst en cultuur
We willen meer kunst & cultuur in de openbare ruimte en in openbare
gebouwen. We geven lokale kunstenaars de kans om doorlopend in
gebouwen van de gemeente te exposeren of andere activiteiten met
betrekking tot kunstuitingen te organiseren. Zo versterken we de lokale
identiteit van Horst aan de Maas.
Kunst en cultuur zet aan tot creativiteit en stimuleert de ontwikkeling ervan.
Het is een bron en voeding voor de creatieve geest. We dragen daar gericht
aan bij en leggen verbanden met de regionale en internationale kunst- en
cultuursector zodat we onze samenleving en sectoren versterken.
Cultuur zorgt voor onderlinge binding. Cultuur heeft een toegevoegde
waarde voor economie en versterkt onze identiteit. Waar deze drie
kernwaardes samenkomen ondersteunen we deze ontwikkelingen. Daarbij
is het toekomstperspectief het criterium en is cultuur versterkend en
verbindend.
Cultuur zien we terug in onze dorpen. Toneelvoorstellingen, musea,
bindende activiteiten als Baas Horst aan de Maas en de Slotconcerten van
Rowwen Hèze, maar ook open-atelierroutes verenigen heden en verleden.
We blijven ondersteunen in materiële of financiële zin.
De verbinding met elkaar die we met Carnaval en schuttersfeesten voelen
houden we in ere. Jeugd wordt gestimuleerd en ondersteund om de oude
gebruiken in stand te houden en voort te laten leven.
Kunst- en cultuurorganisatoren werken samen en versterken elkaar, zo
mogelijk met toerisme en horeca. We kijken hierbij niet alleen naar Horst aan
de Maas, maar ook naar de regio.
We zorgen voor een goede samenhang tussen binnen- en buitenschoolse
cultuureducatie en participatie.
Een omroep in Horst aan de Maas heeft alleen bestaansrecht vanuit
samenwerking met de regio. 

Speerpunten kunst en cultuur
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Gemeenschapshuizen zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten,
verenigingen kunnen vergaderen en waar activiteiten plaatsvinden. Deze
ontmoetingsplekken voorkomen eenzaamheid, verbinden dorpen en
houden de leefomgeving aantrekkelijk. Kwaliteit is daarbij leidend, niet de
kwantiteit. 

De veranderende bevolkingssamenstelling vraagt om multifunctioneel en
flexibel gebruik van onze gemeenschapsvoorzieningen. De exacte invulling
verschilt per kern. We kijken daarbij ook naar clusters van kernen zodat er
tussen kernen onderling interactie ontstaat. Gebruikers denken mee over
de toekomst van gemeenschapsvoorzieningen en bieden ondersteuning
waar mogelijk. 

Multifunctionele gemeenschapsvoorzieningen

’t Gasthoes moet een gezonde exploitatie hebben, zowel op korte als
op de langere termijn. Dit blijven we volgen en controleren.
We gaan voor een goede invulling van De Wingerd met ook een
gezonde exploitatie. De gemeente moet hierin een heldere koers varen
in overleg met inwoners en gebruikers.
Bij alle gemeentelijke accommodaties is een gezonde exploitatie
uitgangspunt.
Regeren is vooruitzien. De toekomst van de Berkel is op korte termijn
verzekerd. We gaan nadenken over de zwemvoorziening voor de
toekomst waarbij een betaalbare zwemvoorziening een belangrijke
basisvoorziening is voor zowel breedtesport als recreatief gebruik in
onze gemeente.
We zetten in op multifunctionaliteit van accommodaties. 

Speerpunten multifunctionele gemeenschapsvoorzieningen

Zwembad de Berkel
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Essentie wil ondernemers ruimte bieden om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen en zich te ontwikkelen. Agribusiness, maakindustrie en toerisme &
recreatie zijn onze economische motoren. Door de gevolgen van de Corona
crisis, de stikstofproblematiek en het geopolitieke klimaat hebben deze sectoren
het moeilijk. Onze belangrijke economische positie op genoemde terreinen wil
Essentie verder uitbouwen. Innoveren en netwerkvorming zijn daarbij onze
uitgangspunten. We versterken het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB). De
technologische maakindustrie is voor Horst aan de Maas en de regio een
belangrijke sector. Voor deze sector creëren we ruimte op Greenport Venlo. Zo
bouwen we deze hoogwaardige arbeid verder uit als motor van de lokale
economie. 

Essentie wil de kennisinfrastructuur - een van oudsher belangrijk exportproduct
- stimuleren door meer te investeren in kennis en samenwerking en minder in
vierkante meters. Het creëren van meer hoogwaardige arbeid kan door te
investeren in kennis en kennisinstituten te faciliteren. 

Kennisinfrastructuur
De primaire sector is sterk vertegenwoordigd. Denk daarbij aan
grondgebonden en intensieve veehouderij, glastuinbouw, zachtfruitsector,
sierteelt/boomkwekerijen en overige land- en tuinbouw. Ook de paardensector
is vitaal en aanwezig, zowel bedrijfs- als hobbymatig. Naast de primaire sector
kent Horst aan de Maas een sterke secundaire sector, met toonaangevende
wereldspelers in de veredeling, vermeerdering, toelevering, techniek,
verwerking en handel. Daar hoort ook hoogwaardige en gespecialiseerde
werkgelegenheid en voortdurende innovatie bij. 

De gemeente Horst aan de Maas bestaat voor 70% uit land- en tuinbouwgrond.
De agrarische sector is een veelzijdige sector, agrariërs zijn belangrijke hoeders
van het landschap. Eerlijk voedsel begint met een gezonde bodem. De
agrarische sector weet als geen ander dat ze de grond in bruikleen hebben van
de natuur. Zij onderhouden, beheren en vernieuwen ons unieke landschap al
generaties lang. Een gezonde bodem en een rijk bodemleven is van essentieel
belang voor de gebruikers. 

Agrarische sector

De voedselproductie in ons land en onze regio is van een hoog
kwaliteitsniveau. Dit kunnen we alleen behouden door innovatie in de
agrarische sector te blijven stimuleren. Geen boeren betekent immers geen
voedsel.
De agrarische sector is zich bewust van de opgaven die er liggen en wil ook
verantwoordelijkheid pakken. Dat heeft het verleden wel bewezen. We
trekken daarom samen met de sector op om de noodzakelijke
veranderingen in de sector te bewerkstelligen. Samen met de bedrijven, de
Brightlands Campus en onderwijsinstellingen zoeken we naar oplossingen. 
We werken aan de uitvoering van de ambities en doelen uit de Visie
Veehouderij:

Veehouderij is in 2030 gelegen op toekomstbestendige locaties;
De veehouderij dient een gezonde economische sector te zijn;
De uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof is in 2030 flink verlaagd.

Eerlijk voedsel komt van gezonde planten en dieren. Minder dieren is niet
persé een beter dierleven, meer dieren ook niet persé een slechter leven.
Dierenwelzijn keurmerken zijn de norm.

Speerpunten kennisinfrastructuur en agrarische sector
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De wereld verandert, Nederland verandert, Horst aan de Maas verandert.
Maar ook de perceptie van mensen verandert. We zoeken voor de
agrarische sector een goede balans tussen economische belangen,
gezondheid van mens en dier en milieu. Zo houden we voedselvoorziening
dicht bij huis. Daar waar saneringen van IV bedrijven aan de orde zijn, maken
we het buitengebied ‘vrij’.
We streven naar een openbaar netwerk van emissiemetingen. Bij de uitrol
hiervan betrekken we onze inwoners en belangengroeperingen, maar ook
kenniscentra als RIVM en Universiteit van Wageningen.
We onderzoeken of het instellen van gemeentelijke of regionale
emissieplafonds in de intensieve veehouderij een oplossing kunnen bieden,
om groei van de sector te laten doorzetten maar de uitstoot niet te laten
toenemen. Een geurverordening kan daarvan de uitkomst zijn.
Voor meer biodiversiteit zetten we in op bloemrijke borders en bermen in het
buitengebied. Daarnaast maaien we slootkanten minder zodat we de natuur
ook hier een handje helpen. 
We stellen samen met de hippische sector een ontwikkelperspectief op
waarin we kijken wat er nodig is om de doorgroei van deze sector succesvol
te laten zijn. Grandorse is voor ons hierbij het middelpunt van deze
ontwikkeling. We maken werk van Grandorse 2.0.
We ondersteunen en verbinden initiatieven die bijdragen aan de ambitie
‘Gezondste Regio’. Daarbij kiezen we voor initiatieven, activiteiten en acties
die duurzaam tot aantoonbare verbetering leiden op het gebied van
gezondheid en vitaliteit. 

Horst aan de Maas kent een grote en gezonde vrijetijdseconomie. Qua
overnachtingen behoort onze gemeente tot de provinciale top. Toeristen
komen voor rust, natuur en ons buitengebied, maar ook vermaak. Onze
gemeente heeft fantastische wandel-, fiets en mountainbikeroutes, prachtige
natuurgebieden en hoog gewaardeerde themaparken. Ondernemers in de
horecasector en verblijfsrecreatie zorgen voor een gastvrij en bourgondische
beleving. We zijn hier super trots op en wij willen deze status behouden en daar
waar mogelijk versterken. Ook hierbij gaat kwaliteit voor kwantiteit. 

Vrijetijdseconomie en toerisme

In de marketing over wat er te doen en te beleven valt in onze regio richt de
gemeente zich samen met de regio en provincie op het aantrekken van
toeristen. De marketing hiervoor beleggen we bij onze ondernemers en haar
vertegenwoordigers.
Om sterke kernen te behouden willen we geen nieuwe detailhandel op
bedrijventerreinen en in het buitengebied toestaan. De zogenaamde ‘aan
huis verkoop’ van lokale streekproducten mag wel, om het agrotoerisme te
bevorderen.
Samen met ondernemers en winkels in Horst, Sevenum en Grubbenvorst
maken we een langetermijnvisie om de aantrekkelijke positie te behouden en
uit te bouwen.
Groei van kleinschalige toeristische bedrijvigheid en horeca willen we op
basis van kwaliteit. 
De Peelbergen is voor onze gemeente een economisch belangrijk gebied
dat we willen ontwikkelen. We leggen verbindingen met de Peel en het
Maasdal. 
Een belangrijk deel van de toeristenbelasting hebben we geoormerkt om de
toeristische sector te stimuleren. Algemene voorzieningen zoals fietsroutes-
en paden zijn in het belang van de toerist.

Speerpunten vrijetijdseconomie en toerisme
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Het uitbreiden van bedrijvigheid kent grenzen. Onbeperkt arbeidskrachten naar
onze gemeente halen is niet vol te houden. Het is van belang dat de economische
groei wordt afgestemd op het aanwezige arbeidspotentieel. We zien nu al in veel
sectoren dat we minder handjes hebben dan noodzakelijk. Met het bedrijfsleven
kijken we hoe we vraag en beschikbaarheid van arbeid bij elkaar brengen.
Voorop staat dat we eigen inwoners een toekomst kunnen bieden. Daarom
willen we samen met bedrijven een arbeidsmarktcampagne starten om jongeren
in onze regio te houden en te krijgen. 

Werkgelegenheid
Bestaande bedrijventerreinen verdienen onze aandacht. Met de
ondernemers pakken we bereikbaarheid en klimaatverandering
(hittestress en wateroverlast) aan. Dit verbetert ook de uitstraling van
bedrijven(terreinen). 
De innovatieontwikkeling op de Brightlands Campus Greenport Venlo en
andere campussen in de regio zijn van groot belang voor onze
economische ontwikkeling en internationale positie. Door hierin te
investeren vergroten we de aantrekkingskracht van de regio voor
innovatieve startende bedrijven, talentvolle jongeren en
opleidingsmogelijkheden. Deze ontwikkelingen geven  meer kansen op een
uitdagende carrière. Hiermee houden we binding met jongeren in onze
regio. 
We ondersteunen en verbinden initiatieven die bijdragen tot het maken van
Noord-Limburg tot de Gezondste Regio van Europa. Daarbij kiezen we
voor initiatieven, activiteiten en acties die duurzaam tot aantoonbare
verbetering leiden op het gebied van gezondheid en vitaliteit. 

Vanuit onze lokale kracht zetten we sterk in op de regionale economie en de
Brightlands Campus Greenport Venlo ontwikkeling. Noord-Limburg is in staat
om een sterke economische regio te zijn en te blijven. We zijn één van de beste
logistieke regio’s van Nederland. De goede strategische ligging voor
internationale distributie en de uitgebreide voorzieningen voor logistieke
bedrijven zijn heel belangrijk. De ‘verdozing’ maakt dat de voorraad
bedrijventerreinen voor lokale bedrijven in het gedrang komt. Daarnaast leidt dit
tot werkgelegenheid waar we zonder internationale werknemers niet meer in
kunnen voorzien. Dit vraagt gedurfde keuzes die Essentie bereid is te maken. We
zijn trots op hetgeen nu gerealiseerd is maar zijn ook kritisch op vergelijkbare
ontwikkelingen in de toekomst. De grootschalige ontwikkelingen leggen een
grote druk op de sociaal- maatschappelijk vraagstukken door de benodigde
huisvesting van de vele arbeidsmigranten en op de balans van groen, grijs en
rood.

Regionale economie

Er zijn in Greenport nog een aantal locaties in te vullen. Daarna is het
gebied ‘af’. Essentie gaat op die locaties voor meer bedrijven uit de
maakindustrie en ruimte voor uitbreiding van bedrijven uit Horst aan de
Maas. Dit vertalen we naar kleinere kavels.
We zijn kritisch op bedrijven die zich hier mogen vestigen. Een bedrijf
dat zich hier wil vestigen zal duurzaam en milieuvriendelijk moeten
ondernemen.

Speerpunten werkgelegenheid en regionale economie

Brightlands Campus Greenport Venlo
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Goed en kwalitatief onderwijs is belangrijk voor onze kinderen. Daar hoort ook
goede huisvesting en een veilige leeromgeving bij. We blijven investeren in
‘Frisse scholen’ en toekomstbestendige gebouwen. Op lokaal en regionaal
niveau zetten we ons in voor een gezamenlijke agenda van onderwijs,
bedrijfsleven en overheid, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
te verbeteren. We werken knelpunten weg die werkgevers in onze gemeente
en de regio ervaren. We zorgen ervoor dat onderwijs meer aansluit op de
behoeften van het bedrijfsleven. We stimuleren bedrijven om initiatieven te
nemen en hierover met het onderwijs in gesprek te gaan en daar waar mogelijk
te participeren. 

Onderwijs en arbeidsmarkt

In de komende periode blijven we werken we aan een nieuwe
schoolvoorziening in Horst (Weisterbeek) en voor Sevenum (de Ezelsbrug). 
Bij nieuwe schoolgebouwen zetten we in op de lerende centraal en
toekomstige onderwijsvisies. 
De gemeente faciliteert (ook in kleine kernen) in een gebouw voor
basisonderwijs. Ze zijn essentieel voor een bloeiende gemeenschap en haar
verenigingsleven. Kwaliteit van het onderwijs wordt daarbij niet uit het oog
verloren. Samen met onderwijsinstellingen en ouders bekijken we hierin
verantwoorde mogelijkheden voor de toekomst. 
Kennis en stages versterken we via onze (regionale) netwerken.
Diverse sectoren, zoals de zorg, maakindustrie en praktische beroepen,
kunnen niet meer zonder de hulp van arbeidsmigranten. Essentie loopt hier
ook niet voor weg: arbeidsmigranten worden de komende jaren steeds
belangrijker. Ook voor hen en nieuwkomers geldt dat we de aansluiting naar
de juiste kwalificaties moeten borgen.

Speerpunten onderwijs en arbeidsmarkt

Centrum Grubbenvorst
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Verdere daling van woninginbraak, straatroof, geweldsdelicten en
overvallen;
Afname van ervaren overlast door veelvoorkomende problematiek;
Borgen van een goede veiligheid bij evenementen;
Het aanpakken van ondermijning en digitale fraude. 

Essentie wil dat Horst aan de Maas een veilige gemeente is. Het gevoel van
veiligheid van onze inwoners vinden we daarbij van groot belang. Vanuit kansen
gaan we het integrale veiligheidsbeleid ook de komende jaren verder
ontwikkelen. Dit willen we samen doen met inwoners, ondernemers en uiteraard
met partners binnen Politie, beveiligingscollectieven, boa’s.

Veel nieuwe ontwikkelingen vragen om snelle aanpassing, waarbij het telkens
zaak is om criminaliteit, overlast en handhavingsproblematiek direct en slim te lijf
te gaan. Hierin zijn we ambitieus. We streven naar:
 

Wij zijn een veilige gemeente daar een leidende rol in nemen. Met deze strategie willen wij efficiënt onze
hulpmiddelen inzetten. 

Als de veiligheid of openbare orde in het gedrang is durven wij in het uiterste
geval repressief aan te pakken, maar eerst nadat we naar andere oplossingen
hebben gekeken. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, inwoners, bedrijven en
(maatschappelijke) organisaties om te zorgen voor een veilige omgeving. De
gemeente moet daar een coördineerde rol in hebben, de gemeente staat immers
midden in de leefomgeving. We kunnen deze veilige omgeving behouden en
verbeteren door voorlichting te geven, actief te communiceren over de aanpak
én resultaten in het veiligheidsdomein. We gaan inzicht krijgen wat er speelt bij
de dorpsraden, ondernemersplatformen, wijken, omliggende gemeenten en
veiligheidspartners door actief toenadering te zoeken en wij zien de gemeente 

Regelgeving en handhaving

Onzichtbaarheid is een direct gevolg van capaciteitsgebrek, symptomen kun
je niet bestrijden. De oorzaak wel! We zorgen voor een efficiënte inzet van
schaarse politiecapaciteit. Waar nodig en waar het kan, is inzet van
particuliere oplossingen die helpen bij de zichtbaarheid en veiligheid in de
gemeente mogelijk.  
Binnen de regionale afspraken moet voldoende aandacht zijn voor de (deels
vrijwillige) brandweer. 
De gemeente moet met de omringende gemeenten samenwerken om
effectief de veiligheid te vergroten in de regio. Door samenwerking te
zoeken met onder andere de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) en
aanverwante overkoepelende veiligheidsorganisaties kunnen we besparen
door centralisatie. We houden daarbij wel grip op de lokale expertise. Een
bijkomstig effect hiervan is dat het ‘waterbed effect’ hiermee wordt
voorkomen. 

Speerpunten veiligheid en openbare orde
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Onze handhavingsstrategie wordt bepaald op basis van feiten en incidenten.
Overlast en ondermijningstrends worden actief gemonitord en middels
passende interventies bestreden. Daarbij zal er onderscheid gemaakt
worden in de mate van prioriteit en dringendheid. Onze capaciteit daarbij
gaat als eerste ingezet worden op dringende zaken waarvan de impact het
hoogst is in onze leefomgeving. Wij kunnen daarbij ook bijzondere wetgeving
toepassen (BIBOB) om onderzoeken goed uit te kunnen voeren. 
Het veiligheidsorgaan moet informatie-gestuurd optreden met een
operationele focus. De uitvoerbaarheid in de capaciteit moet leidend zijn en
vanuit dat perspectief kan een strategie of aanpak geformuleerd worden. Als
er incidenten zijn geweest moet de oorzaak eerst gevonden worden voordat
er nieuw beleid wordt gemaakt. Een aanpassing in de uitvoering is vaak een
effectiever middel dan een aanpassing of aanvulling van het beleid.
Vergunningen moeten een doel hebben, het vergunningsproces zelf moet
geen doel zijn. Als dat doel bereikt kan worden door doelgerichte afspraken
te maken heeft dat een voorkeur. Zo besparen we een hoop capaciteit en
middelen.
Ondermijnende organisaties mogen geen kans krijgen om ongeremd actief
te zijn in onze leefomgeving. In risicosectoren moet kwalitatief onderzoek
gedaan worden of er ondermijnende zaken plaatsvinden. Denk aan de
agrarische sector die onder druk wordt gezet door synthetische
drugskartels om hun loodsen beschikbaar te stellen voor productie. Of de
fruit/groentesector waarin bijvoorbeeld weleens ongewild drugstransport
plaatsvindt. Ook het weren van crimineel geld in onze vastgoedsector moet
een speerpunt zijn. 
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We zijn als gemeente transparant. We maken in heldere taal voor iedereen
duidelijk wat we hebben besloten en waarom. De Gemeenteraad is met elkaar in
gesprek en geeft heldere en duidelijke opdrachten aan het college. Ideeën en
voorstellen bekijken we ook op de lange termijn. Het College geeft informatie,
communiceert duidelijk en tijdig en legt (tussentijds) verantwoording af waarmee
de Gemeenteraad kan bijsturen.

De gemeentelijke organisatie moet op haar taken en ambities zijn toegerust.
Daarbij zoeken we samenwerking met regiogemeenten voor heel specifieke
functies en trekken we samen op waar het kan. We blijven kritisch op de
bestuurbaarheid van regionale samenwerkingen en evalueren regelmatig
samenwerkingen met te veel overlap. 

Bestuur en organisatie
De gemeente staat er financieel solide voor. De begroting is in balans, maar de
reservepositie staat onder druk. Het blijft dus zaak om scherp te blijven. De
inkomsten vanuit het Rijk (het gemeentefonds) waren de afgelopen jaren aan
verandering onderhevig. Essentie staat voor een solide financieel beleid,
gericht op duurzame investeringen in de toekomst van onze gemeente. We
streven naar een lager dan gemiddeld regionaal lastenniveau.

De gemeentelijke dienstverlening is klant- en vraaggericht en zo dicht mogelijk
bij onze inwoners en ondernemers georganiseerd. Iedere inwoner / ondernemer
of instelling moet in al haar dienstverleningscontacten ervaren, dat de gemeente
Horst aan de Maas er voor haar of hem is. De behoeften en vragen van onze
inwoners en ondernemers staan altijd centraal, waarbij we onderscheidende
dienstverlening van een goed niveau leveren tegen acceptabele kosten. De
communicatie naar onze inwoners kan hierin sterk worden verbeterd.
Digitalisering is belangrijk maar ook op andere manieren moet onze
dienstverlening toegankelijk blijven. Ook voor mensen die minder digitaal zijn
aangelegd. 

Dienstverlening

We geven ruimte aan burgerinitiatieven. We kijken daarbij op basis van
gestelde prioriteiten in het gemeentelijke beleid in hoeverre we een initiatief
als gemeente kunnen ondersteunen. 
Dorpsraden worden ondersteund door de gemeente. Ze zijn onze oren en
ogen naar de samenleving. Belangen van gemeente en dorpen kunnen
echter uit elkaar lopen.
Essentie is van mening dat burgerinitiatieven moeten worden uitgewerkt
door inwoners en de gemeente hier niet de regie moeten nemen of altijd erin
moet participeren. Als de gemeente hierna participeert, dan alleen binnen de
door de Raad vooraf bepaalde doelen en gemeentelijke prioriteiten. Dat
betekent dat er vooraf een prioriteitenkader dient te worden opgesteld. 
Digitalisering is ondersteunend en innoverend voor de interne
bedrijfsvoeringprocessen. 
Gemeentelijke belastingen (OZB, riool en afval) zijn onze
verzekeringspremies voor een fijn en prettig leven in Horst aan de Maas.
Essentie wil hierin de beste prijs/kwaliteitsverhouding van de regio en gaat
voor een lager dan regionale lastendruk.

Speerpunten transparant bestuur en communicatie

Financieel beleid
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Met mensen die aantoonbaar onze belastingen niet kunnen betalen, zoeken
we naar oplossingen voor het onderliggende probleem. Als het niet anders
kan, schelden we belastingen kwijt. We zijn een sociaal denkende gemeente.
Het gemeentelijk huishoudboekje blijft op orde. Een meerjarige sluitende
begroting is het uitgangspunt met de inkomsten en uitgaven in balans.
Essentie gaat terughoudend om met het aanspreken van het eigen
vermogen. De algemene reserve spreken we alleen aan indien dit nodig is
voor duurzame investeringen.
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