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Inleiding  
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw 
college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het college is samengesteld op basis van een 
coalitie tussen de Federatie Dorpslijsten West Maas en Waal (FD) en de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie (VVD).Deze partijen hebben hun beleidsmatige koers voor de jaren 2018- 2022 
vastgelegd in het coalitieakkoord van 26 april 2018.  
 
Op basis van dat coalitieakkoord is door het college een uitvoeringsprogramma opgesteld in de vorm 
van dit collegeprogramma. In het programma zijn niet de al vastgestelde dan wel al in ontwikkeling 
genomen beleidsuitgangspunten opgenomen. Deze worden beschouwd als vaststaand. 
Het programma is richtinggevend op hoofdlijnen. Wij zien het collegeprogramma als een 
sturingsdocument voor meerjarig beleid. Het is echter geen statisch document. Ontwikkelingen in en 
buiten onze gemeente kunnen leiden tot een tussentijdse bijstelling van doelen en plannen.  
 
Het college wil met dit programma voor de raad een leidraad bieden voor haar kader stellende en 
controlerende rol. De raad kan op basis hiervan enerzijds de strategische meerjarige kaders stellen en 
anderzijds de invulling van die kaders door het college tussentijds en achteraf controleren. Voor het 
college is het programma sturend voor de meerjarenplanning en uitvoering van door de raad 
geaccordeerd beleid. In die zin vormt het tevens een meerjarig kader voor het opstellen van de 
jaarlijkse programmabegrotingen.  
 
De financiële consequenties zijn, voor zover mogelijk, in beeld gebracht. Op dit moment zijn niet alle 
ambities al financieel afgedekt.  
Het college wil hier als volgt mee omgaan:  

 structurele lasten worden structureel gedekt, door middel van ombuigingen binnen het 
programma of door middel van extra baten;  

 incidentele lasten kunnen uit incidentele baten dan wel vrij beschikbare reserves worden 
gedekt;  

 ieder jaar zal bij de perspectiefnota en begroting de afweging worden gemaakt in hoeverre 
activiteiten uit het collegeprogramma uitgevoerd kunnen worden.  

 
Plaatsbepaling  
 
Het collegeprogramma vormt de basis voor de planning- & controlecyclus. Die start met input vanuit 
het programma voor de jaarlijkse perspectiefnota en leidt van daaruit tot een jaarlijkse doorvertaling in 
de programmabegroting. De tussentijdse verantwoording en rapportage over de beleidsdoelen komt in 
de bestuur rapportages en de jaarrekening. De diverse onderwerpen uit het programma komen in de 
programmabegrotingen. Als omstandigheden veranderen, doelen niet haalbaar blijken of de ingezette 
middelen niet het gewenste effect hebben. Dit komt dan bij de behandeling van de perspectiefnota 
aan de orde.  
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Financieel gezond beleid 
  
Met financieel gezond beleid bedoelen wij dat de lasten en baten (minimaal) in evenwicht zijn. Voor de 
korte én lange termijn (bijvoorbeeld afspraken over indexering of reserveringen voor groot 
onderhoud).  
We zorgen dat ons huishoudboekje altijd op orde is. Heldere standpunten over de financiële 
mogelijkheden scheppen duidelijkheid in het gesprek met de samenleving. En vandaaruit kunnen we 
meebewegen met bestaande en nieuwe initiatieven. 
 
De volgende uitgangspunten hanteert het hele bestuur in het dagelijks werk: 

 Een sluitende begroting, een evenwichtige balans én gezonde exploitatie. Dat geldt voor de 
initiatieven waar de gemeente financieel partner is, voor de programma’s in de begroting en 
voor de begroting als geheel. 

 De lasten voor de inwoners zullen niet stijgen, tenzij de noodzaak ervan aantoonbaar is en 
deze in verhouding staat tot de dienstverlening en/of voorziening(en).  

 De uitgaven in het sociaal domein zullen in beginsel door de rijksmiddelen worden gedekt en 
daar waar noodzakelijk door de inzet van algemene middelen. 

 De maximale omvang van de algemene reserve stelt de raad vast.  
 Inkomsten uit incidentele baten vloeien naar de algemene reserve; incidentele lasten kunnen 

slechts bij -uitzondering- door incidentele baten worden gedekt. 
 Overschotten bij de jaarrekening vloeien in eerste instantie naar de algemene middelen en 

van daaruit kan er onderbouwd een beroep op worden gedaan.    
 

Samenwerken in de regio vanuit zelfstandigheid  
 
Zelfstandigheid is geen doel op zich. Behoud en versterking van autonomie is van belang vanuit de 
overtuiging dat bij kleine gemeenten de afstand tussen inwoner en bestuur nog klein is. Niet alle 
gemeentelijke taken kunnen we zelfstandig uitvoeren. Welke schaal een gemeente ook heeft, 
samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar en gemeengoed geworden. Voor gemeentelijke 
taken die een regionale aanpak vragen zoeken wij, vanuit beleidsinhoud en efficiënte uitvoering, een 
bij díe taak passend (bestuurlijk) samenwerkingsverband. 
Wij zoeken de balans tussen de waarde van de eigen zelfstandigheid en de slimme 
samenwerkingsverbanden die dat mogelijk maken. 
Dit kan zijn met de Regio Rivierenland maar ook, als dat meer in de lijn van de uitvoering ligt, met 
gemeenten in andere regio’s. 
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de positionering van het Land van Maas en Waal. 

Regiegemeente 
 
In 2012 heeft de gemeenteraad uitgesproken als gemeente zelfstandig te willen blijven om onze 
dienstverlening aan de inwoners zo goed mogelijk vorm te geven. Met het regiemodel West Maas en 
Waal Fase 1 is de keuze gemaakt om deze zelfstandigheid te waarborgen door regiegemeente te 
worden. Zo geven we invulling aan onze bestuurskracht: sterk beleid op Welzijn en Ruimte, sterke 
regie op de uitvoering buitenshuis. Ook willen we een efficiënt werkende gemeente zijn. Om hieraan 
invulling te geven zijn en gaan we aan de slag met het programmaplan Organisatieontwikkeling.  

4 Collegeprogramma 2018-2022  
Samen werken aan een vitale gemeenschap 
18 september 2018 
 

6 

 
Wij vertrouwen erop dat dit collegeprogramma 2018-2022 een goede basis biedt om de doelstellingen 
uit het coalitieprogramma in concrete daden om te zetten.  
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
P.G. (Perry) Arissen    V.M. (Vincent) van Neerbos 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeswijzer 
 
Coalitieakkoord:  De verwijzing naar (veelal vetgedrukte) tekst in het coalitieakkoord 
Portefeuillehouder:  Verantwoordelijk portefeuillehouder 
Wat willen we bereiken:  Nadere toelichting van het coalitieakkoord 
Wat te doen:   Uitvoering door college 
 
Delen die niet al als bestaand beleid/huidige werkwijze gelden worden opgenomen in de 
programmabegroting waarop in de BURAP’s over de stand van zaken wordt gerapporteerd: 
 
Activiteit:   Omschrijving in P&C stukken 
Toelichting P&C document: Nadere toelichting in P&C stukken 
Wanneer:   Tijdvak van ‘eindoplevering’ 



Collegeprogramma 2018-2022  
Samen werken aan een vitale gemeenschap 
18 september 2018 
 

5 

 

Financieel gezond beleid 
  
Met financieel gezond beleid bedoelen wij dat de lasten en baten (minimaal) in evenwicht zijn. Voor de 
korte én lange termijn (bijvoorbeeld afspraken over indexering of reserveringen voor groot 
onderhoud).  
We zorgen dat ons huishoudboekje altijd op orde is. Heldere standpunten over de financiële 
mogelijkheden scheppen duidelijkheid in het gesprek met de samenleving. En vandaaruit kunnen we 
meebewegen met bestaande en nieuwe initiatieven. 
 
De volgende uitgangspunten hanteert het hele bestuur in het dagelijks werk: 

 Een sluitende begroting, een evenwichtige balans én gezonde exploitatie. Dat geldt voor de 
initiatieven waar de gemeente financieel partner is, voor de programma’s in de begroting en 
voor de begroting als geheel. 

 De lasten voor de inwoners zullen niet stijgen, tenzij de noodzaak ervan aantoonbaar is en 
deze in verhouding staat tot de dienstverlening en/of voorziening(en).  

 De uitgaven in het sociaal domein zullen in beginsel door de rijksmiddelen worden gedekt en 
daar waar noodzakelijk door de inzet van algemene middelen. 

 De maximale omvang van de algemene reserve stelt de raad vast.  
 Inkomsten uit incidentele baten vloeien naar de algemene reserve; incidentele lasten kunnen 

slechts bij -uitzondering- door incidentele baten worden gedekt. 
 Overschotten bij de jaarrekening vloeien in eerste instantie naar de algemene middelen en 

van daaruit kan er onderbouwd een beroep op worden gedaan.    
 

Samenwerken in de regio vanuit zelfstandigheid  
 
Zelfstandigheid is geen doel op zich. Behoud en versterking van autonomie is van belang vanuit de 
overtuiging dat bij kleine gemeenten de afstand tussen inwoner en bestuur nog klein is. Niet alle 
gemeentelijke taken kunnen we zelfstandig uitvoeren. Welke schaal een gemeente ook heeft, 
samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar en gemeengoed geworden. Voor gemeentelijke 
taken die een regionale aanpak vragen zoeken wij, vanuit beleidsinhoud en efficiënte uitvoering, een 
bij díe taak passend (bestuurlijk) samenwerkingsverband. 
Wij zoeken de balans tussen de waarde van de eigen zelfstandigheid en de slimme 
samenwerkingsverbanden die dat mogelijk maken. 
Dit kan zijn met de Regio Rivierenland maar ook, als dat meer in de lijn van de uitvoering ligt, met 
gemeenten in andere regio’s. 
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de positionering van het Land van Maas en Waal. 

Regiegemeente 
 
In 2012 heeft de gemeenteraad uitgesproken als gemeente zelfstandig te willen blijven om onze 
dienstverlening aan de inwoners zo goed mogelijk vorm te geven. Met het regiemodel West Maas en 
Waal Fase 1 is de keuze gemaakt om deze zelfstandigheid te waarborgen door regiegemeente te 
worden. Zo geven we invulling aan onze bestuurskracht: sterk beleid op Welzijn en Ruimte, sterke 
regie op de uitvoering buitenshuis. Ook willen we een efficiënt werkende gemeente zijn. Om hieraan 
invulling te geven zijn en gaan we aan de slag met het programmaplan Organisatieontwikkeling.  

Collegeprogramma 2018-2022  
Samen werken aan een vitale gemeenschap 
18 september 2018 
 

6 

 
Wij vertrouwen erop dat dit collegeprogramma 2018-2022 een goede basis biedt om de doelstellingen 
uit het coalitieprogramma in concrete daden om te zetten.  
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
P.G. (Perry) Arissen    V.M. (Vincent) van Neerbos 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeswijzer 
 
Coalitieakkoord:  De verwijzing naar (veelal vetgedrukte) tekst in het coalitieakkoord 
Portefeuillehouder:  Verantwoordelijk portefeuillehouder 
Wat willen we bereiken:  Nadere toelichting van het coalitieakkoord 
Wat te doen:   Uitvoering door college 
 
Delen die niet al als bestaand beleid/huidige werkwijze gelden worden opgenomen in de 
programmabegroting waarop in de BURAP’s over de stand van zaken wordt gerapporteerd: 
 
Activiteit:   Omschrijving in P&C stukken 
Toelichting P&C document: Nadere toelichting in P&C stukken 
Wanneer:   Tijdvak van ‘eindoplevering’ 

5

Het gemeentebestuur 
Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos
 

Portefeuille
• Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie: ondermijning, integriteit, APV
• Openbare orde en integrale veiligheid: politie, brandweer, ambulance, GHOR
• Bestuurlijke samenwerking: Regio Rivierenland
• Integraal veiligheidsbeleid: rampenbestrijding (GHOR)
• Handhaving en toezicht: zowel APV als WABO
•  Bedrijfsvoering: personeel- en organisatie, informatievoorziening (incl. gegevensbeheer), 

algemeen- en juridische zaken (incl. klachtbehandeling), communicatie en voorlichting
• Organisatieontwikkeling
• Dienstverlening: Klant Contact Centrum (incl. burgerzaken)
• Representatie

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Regio Rivierenland

Beleidsterreinen
Algemeen bestuur, Veiligheid en Bedrijfsvoering
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Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
P.G. (Perry) Arissen    V.M. (Vincent) van Neerbos 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeswijzer 
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Wethouder A.P.M. (Bert) van Swam
 

Portefeuille
• Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid: inkomensvoorziening en –ondersteuning
• Integratie, participatie en emancipatie
•  Wmo/Welzijn: zorgverlening, ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers, mantelzorgers en 

subsidiebeleid
• Jeugdbeleid en jeugdhulp
•  Educatie: kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid, 

onderwijshuisvoorzieningen en -huisvesting, passend onderwijs en bibliotheekwerk
• Leerplicht
• Leerlingenvervoer
• Gezondheidszorg
• Leefbaarheid kernen: uitvoering visie, toepassing burgerparticipatie (integraal)

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
• Werkzaak Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd 
regio Rivierenland, Dienstverleningsovereenkomst VraagWijzer

Projecten
Integraal Kind Centrum (IKC), Laaggeletterdheid

Beleidsterreinen
Sociaal Domein
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 Een sluitende begroting, een evenwichtige balans én gezonde exploitatie. Dat geldt voor de 
initiatieven waar de gemeente financieel partner is, voor de programma’s in de begroting en 
voor de begroting als geheel. 

 De lasten voor de inwoners zullen niet stijgen, tenzij de noodzaak ervan aantoonbaar is en 
deze in verhouding staat tot de dienstverlening en/of voorziening(en).  

 De uitgaven in het sociaal domein zullen in beginsel door de rijksmiddelen worden gedekt en 
daar waar noodzakelijk door de inzet van algemene middelen. 

 De maximale omvang van de algemene reserve stelt de raad vast.  
 Inkomsten uit incidentele baten vloeien naar de algemene reserve; incidentele lasten kunnen 

slechts bij -uitzondering- door incidentele baten worden gedekt. 
 Overschotten bij de jaarrekening vloeien in eerste instantie naar de algemene middelen en 

van daaruit kan er onderbouwd een beroep op worden gedaan.    
 

Samenwerken in de regio vanuit zelfstandigheid  
 
Zelfstandigheid is geen doel op zich. Behoud en versterking van autonomie is van belang vanuit de 
overtuiging dat bij kleine gemeenten de afstand tussen inwoner en bestuur nog klein is. Niet alle 
gemeentelijke taken kunnen we zelfstandig uitvoeren. Welke schaal een gemeente ook heeft, 
samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar en gemeengoed geworden. Voor gemeentelijke 
taken die een regionale aanpak vragen zoeken wij, vanuit beleidsinhoud en efficiënte uitvoering, een 
bij díe taak passend (bestuurlijk) samenwerkingsverband. 
Wij zoeken de balans tussen de waarde van de eigen zelfstandigheid en de slimme 
samenwerkingsverbanden die dat mogelijk maken. 
Dit kan zijn met de Regio Rivierenland maar ook, als dat meer in de lijn van de uitvoering ligt, met 
gemeenten in andere regio’s. 
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de positionering van het Land van Maas en Waal. 

Regiegemeente 
 
In 2012 heeft de gemeenteraad uitgesproken als gemeente zelfstandig te willen blijven om onze 
dienstverlening aan de inwoners zo goed mogelijk vorm te geven. Met het regiemodel West Maas en 
Waal Fase 1 is de keuze gemaakt om deze zelfstandigheid te waarborgen door regiegemeente te 
worden. Zo geven we invulling aan onze bestuurskracht: sterk beleid op Welzijn en Ruimte, sterke 
regie op de uitvoering buitenshuis. Ook willen we een efficiënt werkende gemeente zijn. Om hieraan 
invulling te geven zijn en gaan we aan de slag met het programmaplan Organisatieontwikkeling.  
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Wij vertrouwen erop dat dit collegeprogramma 2018-2022 een goede basis biedt om de doelstellingen 
uit het coalitieprogramma in concrete daden om te zetten.  
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
P.G. (Perry) Arissen    V.M. (Vincent) van Neerbos 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeswijzer 
 
Coalitieakkoord:  De verwijzing naar (veelal vetgedrukte) tekst in het coalitieakkoord 
Portefeuillehouder:  Verantwoordelijk portefeuillehouder 
Wat willen we bereiken:  Nadere toelichting van het coalitieakkoord 
Wat te doen:   Uitvoering door college 
 
Delen die niet al als bestaand beleid/huidige werkwijze gelden worden opgenomen in de 
programmabegroting waarop in de BURAP’s over de stand van zaken wordt gerapporteerd: 
 
Activiteit:   Omschrijving in P&C stukken 
Toelichting P&C document: Nadere toelichting in P&C stukken 
Wanneer:   Tijdvak van ‘eindoplevering’ 

7

Wethouder S.A.M. (Sander) Bos
 

Portefeuille
•  Ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening: bestemmingsplannen, ruimtelijke onder-

bouwingen en omgevingsvergunningen
• Monumentenzorg en (ondergrondse) archeologie
• Volkshuisvesting
• Grondexploitatie/woningbouw
• Grondzaken: pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen
• Economische zaken: middenstand, bedrijven, markten en kermissen
• Recreatie- en toerisme
• Buitendijks waterbeleid (rivier de Maas): exclusief verlengde brug Alphen

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
• Omgevingsdienst Rivierenland, Recreatieschap Neder-Rijn en Waal, MARN

Projecten
Invoering omgevingswet, De Acht Morgen

Beleidsterreinen
Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Recreëren
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Financieel gezond beleid 
  
Met financieel gezond beleid bedoelen wij dat de lasten en baten (minimaal) in evenwicht zijn. Voor de 
korte én lange termijn (bijvoorbeeld afspraken over indexering of reserveringen voor groot 
onderhoud).  
We zorgen dat ons huishoudboekje altijd op orde is. Heldere standpunten over de financiële 
mogelijkheden scheppen duidelijkheid in het gesprek met de samenleving. En vandaaruit kunnen we 
meebewegen met bestaande en nieuwe initiatieven. 
 
De volgende uitgangspunten hanteert het hele bestuur in het dagelijks werk: 

 Een sluitende begroting, een evenwichtige balans én gezonde exploitatie. Dat geldt voor de 
initiatieven waar de gemeente financieel partner is, voor de programma’s in de begroting en 
voor de begroting als geheel. 

 De lasten voor de inwoners zullen niet stijgen, tenzij de noodzaak ervan aantoonbaar is en 
deze in verhouding staat tot de dienstverlening en/of voorziening(en).  

 De uitgaven in het sociaal domein zullen in beginsel door de rijksmiddelen worden gedekt en 
daar waar noodzakelijk door de inzet van algemene middelen. 

 De maximale omvang van de algemene reserve stelt de raad vast.  
 Inkomsten uit incidentele baten vloeien naar de algemene reserve; incidentele lasten kunnen 

slechts bij -uitzondering- door incidentele baten worden gedekt. 
 Overschotten bij de jaarrekening vloeien in eerste instantie naar de algemene middelen en 

van daaruit kan er onderbouwd een beroep op worden gedaan.    
 

Samenwerken in de regio vanuit zelfstandigheid  
 
Zelfstandigheid is geen doel op zich. Behoud en versterking van autonomie is van belang vanuit de 
overtuiging dat bij kleine gemeenten de afstand tussen inwoner en bestuur nog klein is. Niet alle 
gemeentelijke taken kunnen we zelfstandig uitvoeren. Welke schaal een gemeente ook heeft, 
samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar en gemeengoed geworden. Voor gemeentelijke 
taken die een regionale aanpak vragen zoeken wij, vanuit beleidsinhoud en efficiënte uitvoering, een 
bij díe taak passend (bestuurlijk) samenwerkingsverband. 
Wij zoeken de balans tussen de waarde van de eigen zelfstandigheid en de slimme 
samenwerkingsverbanden die dat mogelijk maken. 
Dit kan zijn met de Regio Rivierenland maar ook, als dat meer in de lijn van de uitvoering ligt, met 
gemeenten in andere regio’s. 
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de positionering van het Land van Maas en Waal. 

Regiegemeente 
 
In 2012 heeft de gemeenteraad uitgesproken als gemeente zelfstandig te willen blijven om onze 
dienstverlening aan de inwoners zo goed mogelijk vorm te geven. Met het regiemodel West Maas en 
Waal Fase 1 is de keuze gemaakt om deze zelfstandigheid te waarborgen door regiegemeente te 
worden. Zo geven we invulling aan onze bestuurskracht: sterk beleid op Welzijn en Ruimte, sterke 
regie op de uitvoering buitenshuis. Ook willen we een efficiënt werkende gemeente zijn. Om hieraan 
invulling te geven zijn en gaan we aan de slag met het programmaplan Organisatieontwikkeling.  
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Wij vertrouwen erop dat dit collegeprogramma 2018-2022 een goede basis biedt om de doelstellingen 
uit het coalitieprogramma in concrete daden om te zetten.  
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
P.G. (Perry) Arissen    V.M. (Vincent) van Neerbos 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeswijzer 
 
Coalitieakkoord:  De verwijzing naar (veelal vetgedrukte) tekst in het coalitieakkoord 
Portefeuillehouder:  Verantwoordelijk portefeuillehouder 
Wat willen we bereiken:  Nadere toelichting van het coalitieakkoord 
Wat te doen:   Uitvoering door college 
 
Delen die niet al als bestaand beleid/huidige werkwijze gelden worden opgenomen in de 
programmabegroting waarop in de BURAP’s over de stand van zaken wordt gerapporteerd: 
 
Activiteit:   Omschrijving in P&C stukken 
Toelichting P&C document: Nadere toelichting in P&C stukken 
Wanneer:   Tijdvak van ‘eindoplevering’ 

Wethouder A.H.M. (Ton) de Vree
 

Portefeuille
• Financiën en belastingen
•  Milieu en duurzaamheid: afvalverwijdering en -verwerking, duurzaamheid, klimaat (zon, 

wind en bio)
• Sport
• Kunst en Cultuur
• Accommodatiebeleid: sport- en dorpshuizen

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
• Belastingsamenwerking Rivierenland, AVRI

Projecten
Kraanbaan Beneden-Leeuwen (RO-project), Archeologische vondsten Over de Maas, MFA 
Alphen, MFA Maasbommel, WOS Appeltern

Beleidsterreinen
Financiën, Duurzaamheid, Sport en Cultuur
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Financieel gezond beleid 
  
Met financieel gezond beleid bedoelen wij dat de lasten en baten (minimaal) in evenwicht zijn. Voor de 
korte én lange termijn (bijvoorbeeld afspraken over indexering of reserveringen voor groot 
onderhoud).  
We zorgen dat ons huishoudboekje altijd op orde is. Heldere standpunten over de financiële 
mogelijkheden scheppen duidelijkheid in het gesprek met de samenleving. En vandaaruit kunnen we 
meebewegen met bestaande en nieuwe initiatieven. 
 
De volgende uitgangspunten hanteert het hele bestuur in het dagelijks werk: 

 Een sluitende begroting, een evenwichtige balans én gezonde exploitatie. Dat geldt voor de 
initiatieven waar de gemeente financieel partner is, voor de programma’s in de begroting en 
voor de begroting als geheel. 

 De lasten voor de inwoners zullen niet stijgen, tenzij de noodzaak ervan aantoonbaar is en 
deze in verhouding staat tot de dienstverlening en/of voorziening(en).  

 De uitgaven in het sociaal domein zullen in beginsel door de rijksmiddelen worden gedekt en 
daar waar noodzakelijk door de inzet van algemene middelen. 

 De maximale omvang van de algemene reserve stelt de raad vast.  
 Inkomsten uit incidentele baten vloeien naar de algemene reserve; incidentele lasten kunnen 

slechts bij -uitzondering- door incidentele baten worden gedekt. 
 Overschotten bij de jaarrekening vloeien in eerste instantie naar de algemene middelen en 

van daaruit kan er onderbouwd een beroep op worden gedaan.    
 

Samenwerken in de regio vanuit zelfstandigheid  
 
Zelfstandigheid is geen doel op zich. Behoud en versterking van autonomie is van belang vanuit de 
overtuiging dat bij kleine gemeenten de afstand tussen inwoner en bestuur nog klein is. Niet alle 
gemeentelijke taken kunnen we zelfstandig uitvoeren. Welke schaal een gemeente ook heeft, 
samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar en gemeengoed geworden. Voor gemeentelijke 
taken die een regionale aanpak vragen zoeken wij, vanuit beleidsinhoud en efficiënte uitvoering, een 
bij díe taak passend (bestuurlijk) samenwerkingsverband. 
Wij zoeken de balans tussen de waarde van de eigen zelfstandigheid en de slimme 
samenwerkingsverbanden die dat mogelijk maken. 
Dit kan zijn met de Regio Rivierenland maar ook, als dat meer in de lijn van de uitvoering ligt, met 
gemeenten in andere regio’s. 
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de positionering van het Land van Maas en Waal. 

Regiegemeente 
 
In 2012 heeft de gemeenteraad uitgesproken als gemeente zelfstandig te willen blijven om onze 
dienstverlening aan de inwoners zo goed mogelijk vorm te geven. Met het regiemodel West Maas en 
Waal Fase 1 is de keuze gemaakt om deze zelfstandigheid te waarborgen door regiegemeente te 
worden. Zo geven we invulling aan onze bestuurskracht: sterk beleid op Welzijn en Ruimte, sterke 
regie op de uitvoering buitenshuis. Ook willen we een efficiënt werkende gemeente zijn. Om hieraan 
invulling te geven zijn en gaan we aan de slag met het programmaplan Organisatieontwikkeling.  
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Wij vertrouwen erop dat dit collegeprogramma 2018-2022 een goede basis biedt om de doelstellingen 
uit het coalitieprogramma in concrete daden om te zetten.  
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
P.G. (Perry) Arissen    V.M. (Vincent) van Neerbos 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeswijzer 
 
Coalitieakkoord:  De verwijzing naar (veelal vetgedrukte) tekst in het coalitieakkoord 
Portefeuillehouder:  Verantwoordelijk portefeuillehouder 
Wat willen we bereiken:  Nadere toelichting van het coalitieakkoord 
Wat te doen:   Uitvoering door college 
 
Delen die niet al als bestaand beleid/huidige werkwijze gelden worden opgenomen in de 
programmabegroting waarop in de BURAP’s over de stand van zaken wordt gerapporteerd: 
 
Activiteit:   Omschrijving in P&C stukken 
Toelichting P&C document: Nadere toelichting in P&C stukken 
Wanneer:   Tijdvak van ‘eindoplevering’ 

9

Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 

Portefeuille
•  Mobiliteit: wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer) 

en veerdiensten
•  Ruimtelijk en openbaar beheer: openbaar groen, landschapsbeleid, begraafplaatsen, we-

gen en straten en openbare verlichting, sportaccommodaties en dorpshuizen, speelvoorzie-
ningen

• Rioleringen
• Ontgrondingen: binnen- en buitendijks
• Binnen- en buitendijks waterbeleid (rivier de Waal)

Projecten
Ontzandingen Over de Maas, inclusief verlengde brug Alphen

Beleidsterreinen
Mobiliteit, Ruimtelijk beheer en Openbare voorzieningen
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Financieel gezond beleid 
  
Met financieel gezond beleid bedoelen wij dat de lasten en baten (minimaal) in evenwicht zijn. Voor de 
korte én lange termijn (bijvoorbeeld afspraken over indexering of reserveringen voor groot 
onderhoud).  
We zorgen dat ons huishoudboekje altijd op orde is. Heldere standpunten over de financiële 
mogelijkheden scheppen duidelijkheid in het gesprek met de samenleving. En vandaaruit kunnen we 
meebewegen met bestaande en nieuwe initiatieven. 
 
De volgende uitgangspunten hanteert het hele bestuur in het dagelijks werk: 

 Een sluitende begroting, een evenwichtige balans én gezonde exploitatie. Dat geldt voor de 
initiatieven waar de gemeente financieel partner is, voor de programma’s in de begroting en 
voor de begroting als geheel. 

 De lasten voor de inwoners zullen niet stijgen, tenzij de noodzaak ervan aantoonbaar is en 
deze in verhouding staat tot de dienstverlening en/of voorziening(en).  

 De uitgaven in het sociaal domein zullen in beginsel door de rijksmiddelen worden gedekt en 
daar waar noodzakelijk door de inzet van algemene middelen. 

 De maximale omvang van de algemene reserve stelt de raad vast.  
 Inkomsten uit incidentele baten vloeien naar de algemene reserve; incidentele lasten kunnen 

slechts bij -uitzondering- door incidentele baten worden gedekt. 
 Overschotten bij de jaarrekening vloeien in eerste instantie naar de algemene middelen en 

van daaruit kan er onderbouwd een beroep op worden gedaan.    
 

Samenwerken in de regio vanuit zelfstandigheid  
 
Zelfstandigheid is geen doel op zich. Behoud en versterking van autonomie is van belang vanuit de 
overtuiging dat bij kleine gemeenten de afstand tussen inwoner en bestuur nog klein is. Niet alle 
gemeentelijke taken kunnen we zelfstandig uitvoeren. Welke schaal een gemeente ook heeft, 
samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar en gemeengoed geworden. Voor gemeentelijke 
taken die een regionale aanpak vragen zoeken wij, vanuit beleidsinhoud en efficiënte uitvoering, een 
bij díe taak passend (bestuurlijk) samenwerkingsverband. 
Wij zoeken de balans tussen de waarde van de eigen zelfstandigheid en de slimme 
samenwerkingsverbanden die dat mogelijk maken. 
Dit kan zijn met de Regio Rivierenland maar ook, als dat meer in de lijn van de uitvoering ligt, met 
gemeenten in andere regio’s. 
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de positionering van het Land van Maas en Waal. 

Regiegemeente 
 
In 2012 heeft de gemeenteraad uitgesproken als gemeente zelfstandig te willen blijven om onze 
dienstverlening aan de inwoners zo goed mogelijk vorm te geven. Met het regiemodel West Maas en 
Waal Fase 1 is de keuze gemaakt om deze zelfstandigheid te waarborgen door regiegemeente te 
worden. Zo geven we invulling aan onze bestuurskracht: sterk beleid op Welzijn en Ruimte, sterke 
regie op de uitvoering buitenshuis. Ook willen we een efficiënt werkende gemeente zijn. Om hieraan 
invulling te geven zijn en gaan we aan de slag met het programmaplan Organisatieontwikkeling.  
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Bestuursstijl  
 
Het gemeentebestuur wil met een actieve bestuursstijl dynamiek brengen in het samenspel tussen 
inwoners, samenwerkingspartners en onze eigen organisatie. Wij willen daarbij de volgende principes 
als bestuursstijl.  
 

 Rechtszekerheid voor de inwoner is een belangrijk uitgangspunt bij gesprek. De gemeente 
weegt zo nodig individueel- of groepsbelang af tegen algemeen belang en neemt een helder 
besluit. Niet alleen de regel maar ook de geest van de regel is leidraad bij de beoordeling van 
te nemen besluiten.  
Een gesprek met de gemeente is niet vrijblijvend, maar zo vrij mogelijk. Wij geven bij nieuwe 
initiatieven alleen kaders mee als een algemeen belang bewaakt moet worden of/en er 
financiële randvoorwaarden zijn.  

 
 Het bestuur wil aanspreekbaar zijn en werken vanuit verbinding met inwoners, ondernemers, 

verenigingen en instellingen. Wij regeren niet vanuit een bestuurscentrum, maar zijn in de 
gemeente aanwezig. Door de schaal van onze gemeente kán dat. Bestuurders zijn dáár 
aanwezig waar de energie in de samenleving is om zaken voor elkaar te krijgen. Wij stellen 
ons ten doel ondernemerschap in de samenleving te stimuleren en kennis en ervaring te 
benutten. Wij vragen anderen mee te denken en verantwoordelijkheid te nemen bij het 
formuleren van beleid en het zoeken naar oplossingen voor dilemma’s.  

 
 Wij gaan het gesprek aan vanuit de basishouding dat iedereen een volwaardige en 

zelfstandige rol in de samenleving heeft. Dat in principe iedereen in staat is zijn eigen 
behoefte te benoemen en te organiseren. ‘Hoe gaat u uzelf helpen?’ is de eerste vraag. En 
pas als dat niet lukt, is de gemeente aan zet.  

 
 Wij zullen helpen om een individueel initiatief collectief te maken en mensen met elkaar in 

contact te brengen. Wij brengen ook mensen met elkaar in gesprek bij een tegenstrijdig 
belang. Zoals wij zelf verbinding maken met de inwoners, zo verwachten wij ook dat inwoners 
verbinding maken met elkaar. Wij gaan uit van persoonlijk contact en ‘mediation’ om juridische 
procedures van inwoners tegen elkaar of tegen de gemeente tot een minimum te beperken. 

 
 Ons bestuur communiceert transparant met de inwoners. In de communicatie hebben we 

aandacht voor de goede toonzetting, waarbij het gaat om respect, vertrouwen en begrijpelijke 
teksten.  

  
Deze uitgangspunten verandert de wijze waarop de gemeente inwoners en samenwerkingspartners 
benadert en hoe zij op hun beurt de gemeente kunnen benaderen. Bestuurders, inwoners en 
ambtenaren komen in nieuwe en wisselende verhouding tot elkaar te staan, afhankelijk van de vraag, 
het probleem of de oplossingsrichting. Dit zal gevolgen hebben voor de manier waarop de gemeente 
formeel en informeel met inwoners communiceert. Dat zal niet allemaal vlekkeloos en in één keer 
goed verlopen. Dat is niet erg, wij zien dat als een inspirerend leerproces. 

Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 

Portefeuille
Aan de wekelijkse collegevergaderingen neemt ook de gemeentesecretaris deel. Hij is de 
eerste adviseur van het college en zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de 
besluiten van het college. Daarnaast is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.
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Financieel gezond beleid 
  
Met financieel gezond beleid bedoelen wij dat de lasten en baten (minimaal) in evenwicht zijn. Voor de 
korte én lange termijn (bijvoorbeeld afspraken over indexering of reserveringen voor groot 
onderhoud).  
We zorgen dat ons huishoudboekje altijd op orde is. Heldere standpunten over de financiële 
mogelijkheden scheppen duidelijkheid in het gesprek met de samenleving. En vandaaruit kunnen we 
meebewegen met bestaande en nieuwe initiatieven. 
 
De volgende uitgangspunten hanteert het hele bestuur in het dagelijks werk: 

 Een sluitende begroting, een evenwichtige balans én gezonde exploitatie. Dat geldt voor de 
initiatieven waar de gemeente financieel partner is, voor de programma’s in de begroting en 
voor de begroting als geheel. 

 De lasten voor de inwoners zullen niet stijgen, tenzij de noodzaak ervan aantoonbaar is en 
deze in verhouding staat tot de dienstverlening en/of voorziening(en).  

 De uitgaven in het sociaal domein zullen in beginsel door de rijksmiddelen worden gedekt en 
daar waar noodzakelijk door de inzet van algemene middelen. 

 De maximale omvang van de algemene reserve stelt de raad vast.  
 Inkomsten uit incidentele baten vloeien naar de algemene reserve; incidentele lasten kunnen 

slechts bij -uitzondering- door incidentele baten worden gedekt. 
 Overschotten bij de jaarrekening vloeien in eerste instantie naar de algemene middelen en 

van daaruit kan er onderbouwd een beroep op worden gedaan.    
 

Samenwerken in de regio vanuit zelfstandigheid  
 
Zelfstandigheid is geen doel op zich. Behoud en versterking van autonomie is van belang vanuit de 
overtuiging dat bij kleine gemeenten de afstand tussen inwoner en bestuur nog klein is. Niet alle 
gemeentelijke taken kunnen we zelfstandig uitvoeren. Welke schaal een gemeente ook heeft, 
samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar en gemeengoed geworden. Voor gemeentelijke 
taken die een regionale aanpak vragen zoeken wij, vanuit beleidsinhoud en efficiënte uitvoering, een 
bij díe taak passend (bestuurlijk) samenwerkingsverband. 
Wij zoeken de balans tussen de waarde van de eigen zelfstandigheid en de slimme 
samenwerkingsverbanden die dat mogelijk maken. 
Dit kan zijn met de Regio Rivierenland maar ook, als dat meer in de lijn van de uitvoering ligt, met 
gemeenten in andere regio’s. 
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de positionering van het Land van Maas en Waal. 

Regiegemeente 
 
In 2012 heeft de gemeenteraad uitgesproken als gemeente zelfstandig te willen blijven om onze 
dienstverlening aan de inwoners zo goed mogelijk vorm te geven. Met het regiemodel West Maas en 
Waal Fase 1 is de keuze gemaakt om deze zelfstandigheid te waarborgen door regiegemeente te 
worden. Zo geven we invulling aan onze bestuurskracht: sterk beleid op Welzijn en Ruimte, sterke 
regie op de uitvoering buitenshuis. Ook willen we een efficiënt werkende gemeente zijn. Om hieraan 
invulling te geven zijn en gaan we aan de slag met het programmaplan Organisatieontwikkeling.  
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Financieel gezond beleid 
  
Met financieel gezond beleid bedoelen wij dat de lasten en baten (minimaal) in evenwicht zijn. Voor de 
korte én lange termijn (bijvoorbeeld afspraken over indexering of reserveringen voor groot 
onderhoud).  
We zorgen dat ons huishoudboekje altijd op orde is. Heldere standpunten over de financiële 
mogelijkheden scheppen duidelijkheid in het gesprek met de samenleving. En vandaaruit kunnen we 
meebewegen met bestaande en nieuwe initiatieven. 
 
De volgende uitgangspunten hanteert het hele bestuur in het dagelijks werk: 

 Een sluitende begroting, een evenwichtige balans én gezonde exploitatie. Dat geldt voor de 
initiatieven waar de gemeente financieel partner is, voor de programma’s in de begroting en 
voor de begroting als geheel. 

 De lasten voor de inwoners zullen niet stijgen, tenzij de noodzaak ervan aantoonbaar is en 
deze in verhouding staat tot de dienstverlening en/of voorziening(en).  

 De uitgaven in het sociaal domein zullen in beginsel door de rijksmiddelen worden gedekt en 
daar waar noodzakelijk door de inzet van algemene middelen. 

 De maximale omvang van de algemene reserve stelt de raad vast.  
 Inkomsten uit incidentele baten vloeien naar de algemene reserve; incidentele lasten kunnen 

slechts bij -uitzondering- door incidentele baten worden gedekt. 
 Overschotten bij de jaarrekening vloeien in eerste instantie naar de algemene middelen en 

van daaruit kan er onderbouwd een beroep op worden gedaan.    
 

Samenwerken in de regio vanuit zelfstandigheid  
 
Zelfstandigheid is geen doel op zich. Behoud en versterking van autonomie is van belang vanuit de 
overtuiging dat bij kleine gemeenten de afstand tussen inwoner en bestuur nog klein is. Niet alle 
gemeentelijke taken kunnen we zelfstandig uitvoeren. Welke schaal een gemeente ook heeft, 
samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar en gemeengoed geworden. Voor gemeentelijke 
taken die een regionale aanpak vragen zoeken wij, vanuit beleidsinhoud en efficiënte uitvoering, een 
bij díe taak passend (bestuurlijk) samenwerkingsverband. 
Wij zoeken de balans tussen de waarde van de eigen zelfstandigheid en de slimme 
samenwerkingsverbanden die dat mogelijk maken. 
Dit kan zijn met de Regio Rivierenland maar ook, als dat meer in de lijn van de uitvoering ligt, met 
gemeenten in andere regio’s. 
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de positionering van het Land van Maas en Waal. 

Regiegemeente 
 
In 2012 heeft de gemeenteraad uitgesproken als gemeente zelfstandig te willen blijven om onze 
dienstverlening aan de inwoners zo goed mogelijk vorm te geven. Met het regiemodel West Maas en 
Waal Fase 1 is de keuze gemaakt om deze zelfstandigheid te waarborgen door regiegemeente te 
worden. Zo geven we invulling aan onze bestuurskracht: sterk beleid op Welzijn en Ruimte, sterke 
regie op de uitvoering buitenshuis. Ook willen we een efficiënt werkende gemeente zijn. Om hieraan 
invulling te geven zijn en gaan we aan de slag met het programmaplan Organisatieontwikkeling.  
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Wij vertrouwen erop dat dit collegeprogramma 2018-2022 een goede basis biedt om de doelstellingen 
uit het coalitieprogramma in concrete daden om te zetten.  
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
P.G. (Perry) Arissen    V.M. (Vincent) van Neerbos 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeswijzer 
 
Coalitieakkoord:  De verwijzing naar (veelal vetgedrukte) tekst in het coalitieakkoord 
Portefeuillehouder:  Verantwoordelijk portefeuillehouder 
Wat willen we bereiken:  Nadere toelichting van het coalitieakkoord 
Wat te doen:   Uitvoering door college 
 
Delen die niet al als bestaand beleid/huidige werkwijze gelden worden opgenomen in de 
programmabegroting waarop in de BURAP’s over de stand van zaken wordt gerapporteerd: 
 
Activiteit:   Omschrijving in P&C stukken 
Toelichting P&C document: Nadere toelichting in P&C stukken 
Wanneer:   Tijdvak van ‘eindoplevering’ 
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Collegeprogramma 
Programma in activiteit en realisatie 
Programma 1 | Wonen, werken en recreëren 
 
1011 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Het woningbeleid anticipeert op de toekomstige woonvraag van met name starters, senioren en 
doorstromers. 
Wat te doen: 
Wij evalueren en herijken de Woonvisie 2016, daarbij zetten wij extra in op het experiment Tiny 
Houses en is extra aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 
 
Activiteit: 
 
Evalueren en herijken Woonvisie 2016 
 
Toelichting P&C document: 
Het woningbeleid anticipeert op de toekomstige woonvraag van met name starters, senioren en 
doorstromers. Aandacht voor experiment Tiny Houses en extra aandacht voor huisvesting 
arbeidsmigranten. 
 
 
Wanneer: 
2021 - 1e halfjaar 

  

 
 
1012 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Het stimuleren van aantrekkelijke en passende nieuwbouwprojecten, zoals de herontwikkeling van 
verpauperde panden en terreinen. 
Wat te doen: 
Wij zetten het beleid uit het Toetsingkader woningbouw voort. Wij wijzen initiatiefnemers op de 
mogelijke ondersteuning door de bouwcoördinator. 
 
Activiteit: 
Stimuleren van aantrekkelijke en passende nieuwbouwprojecten. 
 
Toelichting P&C document: 
In kader van het Toetsingkader woningbouw stimuleren van passende nieuwbouwprojecten in 
bestaande of nieuwe panden/terreinen.  
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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1013 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Het toestaan van woningsplitsing, zodat meer gezinnen/generaties op een adres kunnen wonen. 
Wat te doen: 
Wij zetten het beleid uit het Toetsingkader woningbouw en de bestemmingsplannen voort. 
 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1014 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Volgen van de prestatieafspraken over het aanbod van sociale huurwoningen. 
Wat te doen: 
Wij volgen de bestaande prestatieafspraken met Woontichting De Kernen kritisch. Deze afspraken 
worden jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. De raad stellen we daarvan in kennis met een 
informatienota.  
 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1015 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Woonstichting De Kernen verleiden tot extra stappen naar meer betaalbare en sociale 
huurwoningen, als dat nodig is. 
Wat te doen: 
Wij gaan bestuurlijk en ambtelijk in gesprek met Woonstichting De Kernen. Wij bekijken 
mogelijkheden om bouwgrond 'panklaar' neer te leggen. 
 
Activiteit: 
Meer betaalbare en sociale huurwoningen. 
 
Toelichting P&C document: 
Met Woontichting De Kernen mogelijkheden bekijken.  
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1016 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Versnellen van kleinere plannen. 
Wat te doen: 
Wij stellen beleid op in het kader vanArtikel 4 uit Bijlage II van het Bor (kruimelgevallen), zowelvoor 
de dorpen als het buitengebied. Daardoor versimpelen wij kleine omgevingsvergunningen. 
Wij gaan in overleg met Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). 
 
 
Activiteit: 
Opstellen kruimelbeleid en in overleg gaan met ODR. 
 
Toelichting P&C document: 
Beleid in het kader van Artikel 4 uit Bijlage II van het Bor (kruimelgevallen), zowel voor dorpen als 
buitengebied en versimpelen kleine omgevingsvergunningen. 
 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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Woonstichting De Kernen verleiden tot extra stappen naar meer betaalbare en sociale 
huurwoningen, als dat nodig is. 
Wat te doen: 
Wij gaan bestuurlijk en ambtelijk in gesprek met Woonstichting De Kernen. Wij bekijken 
mogelijkheden om bouwgrond 'panklaar' neer te leggen. 
 
Activiteit: 
Meer betaalbare en sociale huurwoningen. 
 
Toelichting P&C document: 
Met Woontichting De Kernen mogelijkheden bekijken.  
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1016 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Versnellen van kleinere plannen. 
Wat te doen: 
Wij stellen beleid op in het kader vanArtikel 4 uit Bijlage II van het Bor (kruimelgevallen), zowelvoor 
de dorpen als het buitengebied. Daardoor versimpelen wij kleine omgevingsvergunningen. 
Wij gaan in overleg met Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). 
 
 
Activiteit: 
Opstellen kruimelbeleid en in overleg gaan met ODR. 
 
Toelichting P&C document: 
Beleid in het kader van Artikel 4 uit Bijlage II van het Bor (kruimelgevallen), zowel voor dorpen als 
buitengebied en versimpelen kleine omgevingsvergunningen. 
 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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1021 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Alle dorpen komen aan bod. Zowel particulieren als ontwikkelaars kunnen in alle openheid 
meedingen naar bouwkavels. 
Wat te doen: 
Wij zetten het woningbouwbeleid van 2016 voort. Dit beleid staat in het Toetsingkader woningbouw. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze.  
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1031 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
recreatieondernemingen 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen. 
Wat te doen: 
Wij stellen beleid op met ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen. 
 
Activiteit: 
Ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen. 
 
Toelichting P&C document: 
Beleid met ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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1017 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
land-, tuinbouw en 
veeteelt 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Voorkomen van verpaupering, in geval van vrijkomende bebouwing. 
Wat te doen: 
Wij continueren het huidige beleid, stellen kaders en bieden oplossingsruimte. In 2021 evalueren wij 
dit beleid.  
 
Activiteit: 
Evalueren VAB beleid. 
 
Toelichting P&C document: 
Voorkomen van verpaupering, in geval van vrijkomende bebouwing. 
Wanneer: 
2021 - 2e halfjaar 

  

 
 
1018 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor maken. 
Wat te doen: 
Bij bouw of aanpassing van woningen aandacht vragen voor de WMO-eisen en of domotica. 
 
Activiteit: 
Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor maken. 
Toelichting P&C document: 
Bij bouw of aanpassing van woningen aandacht vragen voor de WMO-eisenen of domotica. 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1021 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Alle dorpen komen aan bod. Zowel particulieren als ontwikkelaars kunnen in alle openheid 
meedingen naar bouwkavels. 
Wat te doen: 
Wij zetten het woningbouwbeleid van 2016 voort. Dit beleid staat in het Toetsingkader woningbouw. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze.  
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1031 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
recreatieondernemingen 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen. 
Wat te doen: 
Wij stellen beleid op met ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen. 
 
Activiteit: 
Ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen. 
 
Toelichting P&C document: 
Beleid met ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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1017 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
land-, tuinbouw en 
veeteelt 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Voorkomen van verpaupering, in geval van vrijkomende bebouwing. 
Wat te doen: 
Wij continueren het huidige beleid, stellen kaders en bieden oplossingsruimte. In 2021 evalueren wij 
dit beleid.  
 
Activiteit: 
Evalueren VAB beleid. 
 
Toelichting P&C document: 
Voorkomen van verpaupering, in geval van vrijkomende bebouwing. 
Wanneer: 
2021 - 2e halfjaar 

  

 
 
1018 
 

Coalitieakkoord: 
Woningbeleid 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor maken. 
Wat te doen: 
Bij bouw of aanpassing van woningen aandacht vragen voor de WMO-eisen en of domotica. 
 
Activiteit: 
Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor maken. 
Toelichting P&C document: 
Bij bouw of aanpassing van woningen aandacht vragen voor de WMO-eisenen of domotica. 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1032 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
land-, tuinbouw en 
veeteelt 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Aansluiten van het buitengebied op het glasvezelnetwerk. 
Wat te doen: 
In eerste kwartaal van 2018 gaf de Europese Commissie goedkeuring voor de aansluiting van alle 
enkel koper adressen in het buitengebied. In september 2018 leggen wij aan de raad voor om de 
gemeentschappelijke regeling (GR) op te richten. Eerste kwartaal 2019 kosten inzichtelijk maken en 
aanbieden aan de raad met garantstelling van de lening. Na goedkeuring van alle gemeenteraden 
in Rivierenland in het tweede kwartaal 2019 starten met aanleg van het netwerk. Dit netwerk is in 
2020 gereed. Voor aanleg van glasvezel werken we samen met Regio Rivierenland.  
 
Activiteit: 
Aansluiten van het buitengebied op het glasvezelnetwerk. 
Toelichting P&C document: 
Na goedkeuring van alle gemeenteraden in Rivierenland in tweede kwartaal 2019 starten met 
aanleg van netwerk in samenwerking met Regio Rivierenland (gereed in 2020). 
 
Wanneer: 
2020 - 2e halfjaar 

  

 
 
1033 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
recreatieondernemingen 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
De mogelijkheden voor een samenwerking met beide Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT), 
RBT Rivierenland en RBT KAN, onderzoeken. 
Wat te doen: 
Wij halen bij ondernemers op wat zij van het RBT verwachten. Aan de hand van de uitkomsten 
herijken wij huidige samenwerking met beide RBT's. 
 
Activiteit: 
Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking tussen de RBT's. 
 
Toelichting P&C document: 
Ophalen wat ondernemers van het RBT verwachten. Aan de hand van de uitkomsten herijken 
huidige samenwerking met beide RBT's. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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1034 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
recreatieondernemingen 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Het huidige recreatieaanbod versterken en verbreden door nieuwe recreatieondernemingen te 
verwelkomen. 
Wat te doen: 
Wij omarmen nieuwe initiatieven. Wij begeleiden deze volgens het rode loper principe. 
Wij ontwikkelen een welkomstpakket. 
Wij stellen bij grotere initiatieven een projectleider beschikbaar. Daarbij komen de eerste 10 uren 
voor rekening van de gemeente. 
 
Activiteit: 
Huidige recreatieaanbod versterken en verbreden. 
 
Toelichting P&C document: 
Nieuwe initiatieven stimuleren, nieuwe recreatieondernemingen verwelkomen en projectleider 
beschikbaar stellen voor grotere initiatieven.  
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1035 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
Detailhandel 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Behoud van detailhandel op plaatsen waar detailhandel levensvatbaar is. Waar dat niet het geval is, 
meewerken aan realisatie van slimme combinatiewinkels. Het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden en verbreding van detailhandel. 
Wat te doen: 
Wij nemen bij de actualisatie van bestemmingsplannen flexibele detailhandelsbestemmingen op. 
Activiteit: 
Actualiseren bestemmingsplan met flexibele detailhandelsbestemmingen. 
 
Toelichting P&C document: 
Behoud van detailhandel op plaatsen waar detailhandel levensvatbaar is. Waar dat niet het geval is, 
meewerken aan realisatie van slimme combinatiewinkels. Het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden en verbreding van detailhandel. 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1032 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
land-, tuinbouw en 
veeteelt 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Aansluiten van het buitengebied op het glasvezelnetwerk. 
Wat te doen: 
In eerste kwartaal van 2018 gaf de Europese Commissie goedkeuring voor de aansluiting van alle 
enkel koper adressen in het buitengebied. In september 2018 leggen wij aan de raad voor om de 
gemeentschappelijke regeling (GR) op te richten. Eerste kwartaal 2019 kosten inzichtelijk maken en 
aanbieden aan de raad met garantstelling van de lening. Na goedkeuring van alle gemeenteraden 
in Rivierenland in het tweede kwartaal 2019 starten met aanleg van het netwerk. Dit netwerk is in 
2020 gereed. Voor aanleg van glasvezel werken we samen met Regio Rivierenland.  
 
Activiteit: 
Aansluiten van het buitengebied op het glasvezelnetwerk. 
Toelichting P&C document: 
Na goedkeuring van alle gemeenteraden in Rivierenland in tweede kwartaal 2019 starten met 
aanleg van netwerk in samenwerking met Regio Rivierenland (gereed in 2020). 
 
Wanneer: 
2020 - 2e halfjaar 

  

 
 
1033 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
recreatieondernemingen 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
De mogelijkheden voor een samenwerking met beide Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT), 
RBT Rivierenland en RBT KAN, onderzoeken. 
Wat te doen: 
Wij halen bij ondernemers op wat zij van het RBT verwachten. Aan de hand van de uitkomsten 
herijken wij huidige samenwerking met beide RBT's. 
 
Activiteit: 
Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking tussen de RBT's. 
 
Toelichting P&C document: 
Ophalen wat ondernemers van het RBT verwachten. Aan de hand van de uitkomsten herijken 
huidige samenwerking met beide RBT's. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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1034 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
recreatieondernemingen 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Het huidige recreatieaanbod versterken en verbreden door nieuwe recreatieondernemingen te 
verwelkomen. 
Wat te doen: 
Wij omarmen nieuwe initiatieven. Wij begeleiden deze volgens het rode loper principe. 
Wij ontwikkelen een welkomstpakket. 
Wij stellen bij grotere initiatieven een projectleider beschikbaar. Daarbij komen de eerste 10 uren 
voor rekening van de gemeente. 
 
Activiteit: 
Huidige recreatieaanbod versterken en verbreden. 
 
Toelichting P&C document: 
Nieuwe initiatieven stimuleren, nieuwe recreatieondernemingen verwelkomen en projectleider 
beschikbaar stellen voor grotere initiatieven.  
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1035 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
Detailhandel 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Behoud van detailhandel op plaatsen waar detailhandel levensvatbaar is. Waar dat niet het geval is, 
meewerken aan realisatie van slimme combinatiewinkels. Het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden en verbreding van detailhandel. 
Wat te doen: 
Wij nemen bij de actualisatie van bestemmingsplannen flexibele detailhandelsbestemmingen op. 
Activiteit: 
Actualiseren bestemmingsplan met flexibele detailhandelsbestemmingen. 
 
Toelichting P&C document: 
Behoud van detailhandel op plaatsen waar detailhandel levensvatbaar is. Waar dat niet het geval is, 
meewerken aan realisatie van slimme combinatiewinkels. Het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden en verbreding van detailhandel. 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1036 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
Overige bedrijven 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Kleinschalige bedrijvigheid krijgt ruimte in elk dorp. Anticiperen op uitbreiding van 
bedrijventerreinen. 
Wat te doen: 
Wij maken een notitie over de uitbreiding van bedrijventerreinen. 
Activiteit: 
Opstellen notitie uitbreiding van bedrijventerreinen.  
 
Toelichting P&C document: 
Kleinschalige bedrijvigheid krijgt ruimte in elk dorp. Anticiperen op uitbreiding van 
bedrijventerreinen. 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
 
1037 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
Overige bedrijven 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Een Keurmerk Veilig Ondernemen voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen. 
Wat te doen: 
Wij stimuleren dat ondernemers zich verenigen om het Keurmerk aan te kunnen vragen. Wij polsen 
de behoefte bij overige bedrijventerreinen voor verglazing en stellen de raad indien nodig voor 
budget beschikbaar te stellen. 
Activiteit: 
Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor onze bedrijventerreinen 
en deze verder verglazen.  
 
Toelichting P&C document: 
Stimuleren van ondernemers om zich te verenigen om het Keurmerk aan te kunnen vragen. 
Behoefte polsen bij overige bedrijventerreinen voor verglazing en indien nodig budgetvoorstel bij de 
raad. 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1038 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
recreatie-
ondernemingen 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Sterk inzetten op promotie van het land van Maas en Waal. 
Wat te doen: 
Wij stellen een projectplan op om de regionale en landelijke promotie van het Land van Maas en 
Waal te stimuleren. 
 
Activiteit: 
Opstellen projectplan promotie van het land van Maas en Waal. 
 
Toelichting P&C document: 
Sterk inzetten op promotie van het land van Maas en Waal. 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1041 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
land-, tuinbouw en 
veeteelt 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Bijgebouwen in de dorpen en het buitengebied mogen, ook bij herbouw, groter worden, bijvoorbeeld 
tot 200 m2. 
Wat te doen: 
Wij stellen beleid op in het kader van artikel 4 uit Bijlage II van het Bor (kruimelgevallen), zowel voor 
de dorpen als het buitengebied. 
 
Activiteit: 
* Niet opnemen als activiteit begroting, 
 deze wordt meegenomen bij activiteit 'Opstellen kruimelbeleid'. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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1036 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
Overige bedrijven 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Kleinschalige bedrijvigheid krijgt ruimte in elk dorp. Anticiperen op uitbreiding van 
bedrijventerreinen. 
Wat te doen: 
Wij maken een notitie over de uitbreiding van bedrijventerreinen. 
Activiteit: 
Opstellen notitie uitbreiding van bedrijventerreinen.  
 
Toelichting P&C document: 
Kleinschalige bedrijvigheid krijgt ruimte in elk dorp. Anticiperen op uitbreiding van 
bedrijventerreinen. 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
 
1037 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
Overige bedrijven 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Een Keurmerk Veilig Ondernemen voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen. 
Wat te doen: 
Wij stimuleren dat ondernemers zich verenigen om het Keurmerk aan te kunnen vragen. Wij polsen 
de behoefte bij overige bedrijventerreinen voor verglazing en stellen de raad indien nodig voor 
budget beschikbaar te stellen. 
Activiteit: 
Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor onze bedrijventerreinen 
en deze verder verglazen.  
 
Toelichting P&C document: 
Stimuleren van ondernemers om zich te verenigen om het Keurmerk aan te kunnen vragen. 
Behoefte polsen bij overige bedrijventerreinen voor verglazing en indien nodig budgetvoorstel bij de 
raad. 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1038 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
recreatie-
ondernemingen 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Sterk inzetten op promotie van het land van Maas en Waal. 
Wat te doen: 
Wij stellen een projectplan op om de regionale en landelijke promotie van het Land van Maas en 
Waal te stimuleren. 
 
Activiteit: 
Opstellen projectplan promotie van het land van Maas en Waal. 
 
Toelichting P&C document: 
Sterk inzetten op promotie van het land van Maas en Waal. 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1041 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
land-, tuinbouw en 
veeteelt 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Bijgebouwen in de dorpen en het buitengebied mogen, ook bij herbouw, groter worden, bijvoorbeeld 
tot 200 m2. 
Wat te doen: 
Wij stellen beleid op in het kader van artikel 4 uit Bijlage II van het Bor (kruimelgevallen), zowel voor 
de dorpen als het buitengebied. 
 
Activiteit: 
* Niet opnemen als activiteit begroting, 
 deze wordt meegenomen bij activiteit 'Opstellen kruimelbeleid'. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 

23



Collegeprogramma 2018-2022  
Samen werken aan een vitale gemeenschap 
18 september 2018 
 

16 

 
1042 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
land-, tuinbouw en 
veeteelt 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Stallen met meerdere bouwlagen worden niet toegestaan. 
Wat te doen: 
Wij scherpen tijdens de veegronde voor het bestemmingsplan Buitengebied de regels aan ter 
voorkoming van stallen met meerdere bouwlagen. 
 
Activiteit: 
Aanpassen bestemmingsplan ter voorkoming stallen met meerdere bouwlagen. 
 
Toelichting P&C document: 
Tijdens veegronde aanscherpen regels voor bestemmingsplan Buitengebied ter voorkoming van 
stallen met meerdere bouwlagen. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
 
1043 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Oplossen van de hoog- en kwelwaterproblematiek. 
Wat te doen: 
Hoog- en kwelwaterproblematiek blijft op de agenda. We zoeken samenwerking met de 
verschillende verantwoordelijke partijen. We nemen bestuurlijk en ambtelijk deel aan het 
Deltaprogramma Rivieren Maas en Waal en daaruit voortvloeiende projecten zoals: 

 Deltaprogramma Rivieren Stuurgroep Maas en Rijn 
 Bestuurlijk Overleg Bedijkte Maas 
 Vereniging Nederlandse Riviergemeenten Taakgroepen Maas en Rijn 
 Hoogwater Beschermingsprogramma Maas 

Lopende projecten en aanvragen:  
 Meanderende Maas (bakenbomen en de dijkverbetering Ravnestein-Lith) 
 Locatie SF-Beton 
 Kader Richtlijn Water 3e tranche (rivieroever) 
 Gouden Ham (EMAB-projecten, blauwalgen) 
 Uiterwaardmaatregelen hoogwaterveiligheid 2050 (Deltaprogramma) 
 Verkenning Sint Andries 

  
 
Activiteit: 
* Niet opnemen in begroting.  
Er is al een lopende activiteit 'Deltaprogramma Rivieren Maas en Waal' waarover gerapporteerd 
wordt. Deze ontwikkelingen nemen we hier in mee. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1044 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Voorkomen dat slib en vervuilde grond van buiten onze gemeente binnen onze gemeente wordt 
gestort en/of opgeslagen. 
Wat te doen: 
Wij herijken het afwegingskader bodemstoffen 2011. 
Activiteit: 
Herijken afwegingskader bodemstoffen 2011. 
 
Toelichting P&C document: 
Voorkomen dat slib en vervuilde grond van buiten onze gemeente binnen onze gemeente wordt 
gestort en/of opgeslagen. 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
 
1045 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
De natuur rondom 'Over de Maas' teruggeven aan onze inwoners. Hier extensieve recreatie 
toestaan. 
Wat te doen: 
Zorgen voor eindoplevering project 'Over de Maas' en beheer en onderhoud door de gemeente 
starten. 
 
Activiteit: 
Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en onderhoud door de gemeente 
starten. 
Toelichting P&C document: 
De natuur rondom 'Over de Maas' teruggeven aan onze inwoners. Hier extensieve recreatie 
toestaan. 
 
Wanneer: 
2021 - 2e halfjaar 
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1042 
 

Coalitieakkoord: 
Economisch- en 
werkgelegenheidsbeleid: 
land-, tuinbouw en 
veeteelt 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Stallen met meerdere bouwlagen worden niet toegestaan. 
Wat te doen: 
Wij scherpen tijdens de veegronde voor het bestemmingsplan Buitengebied de regels aan ter 
voorkoming van stallen met meerdere bouwlagen. 
 
Activiteit: 
Aanpassen bestemmingsplan ter voorkoming stallen met meerdere bouwlagen. 
 
Toelichting P&C document: 
Tijdens veegronde aanscherpen regels voor bestemmingsplan Buitengebied ter voorkoming van 
stallen met meerdere bouwlagen. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
 
1043 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Oplossen van de hoog- en kwelwaterproblematiek. 
Wat te doen: 
Hoog- en kwelwaterproblematiek blijft op de agenda. We zoeken samenwerking met de 
verschillende verantwoordelijke partijen. We nemen bestuurlijk en ambtelijk deel aan het 
Deltaprogramma Rivieren Maas en Waal en daaruit voortvloeiende projecten zoals: 

 Deltaprogramma Rivieren Stuurgroep Maas en Rijn 
 Bestuurlijk Overleg Bedijkte Maas 
 Vereniging Nederlandse Riviergemeenten Taakgroepen Maas en Rijn 
 Hoogwater Beschermingsprogramma Maas 

Lopende projecten en aanvragen:  
 Meanderende Maas (bakenbomen en de dijkverbetering Ravnestein-Lith) 
 Locatie SF-Beton 
 Kader Richtlijn Water 3e tranche (rivieroever) 
 Gouden Ham (EMAB-projecten, blauwalgen) 
 Uiterwaardmaatregelen hoogwaterveiligheid 2050 (Deltaprogramma) 
 Verkenning Sint Andries 

  
 
Activiteit: 
* Niet opnemen in begroting.  
Er is al een lopende activiteit 'Deltaprogramma Rivieren Maas en Waal' waarover gerapporteerd 
wordt. Deze ontwikkelingen nemen we hier in mee. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1044 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Voorkomen dat slib en vervuilde grond van buiten onze gemeente binnen onze gemeente wordt 
gestort en/of opgeslagen. 
Wat te doen: 
Wij herijken het afwegingskader bodemstoffen 2011. 
Activiteit: 
Herijken afwegingskader bodemstoffen 2011. 
 
Toelichting P&C document: 
Voorkomen dat slib en vervuilde grond van buiten onze gemeente binnen onze gemeente wordt 
gestort en/of opgeslagen. 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
 
1045 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
De natuur rondom 'Over de Maas' teruggeven aan onze inwoners. Hier extensieve recreatie 
toestaan. 
Wat te doen: 
Zorgen voor eindoplevering project 'Over de Maas' en beheer en onderhoud door de gemeente 
starten. 
 
Activiteit: 
Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en onderhoud door de gemeente 
starten. 
Toelichting P&C document: 
De natuur rondom 'Over de Maas' teruggeven aan onze inwoners. Hier extensieve recreatie 
toestaan. 
 
Wanneer: 
2021 - 2e halfjaar 
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1046 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Ontwikkelingen van de natuurinrichting van de uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden 
kritisch volgen. 
Wat te doen: 
Ambtelijk en bestuurlijk deelnemen aanprojectbegeleidingsgroepen en de flankerende 
ontwikkelingen kritisch volgen (Varik-Heesselt). 
Activiteit: 
Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden. 
 
Toelichting P&C document: 
Ambtelijk en bestuurlijk deelnemen aanprojectbegeleidingsgroepen en de flankerende 
ontwikkelingen kritisch volgen (Varik-Heesselt). 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1047 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas met slib/specie van buiten ons gebied. 
Wat te doen: 
Wij nemen dit op bij de herijking van het Afwegingskader Bodemstoffen 2011. Wij wenden, in 
overleg met betrokkenen, ambtelijk en bestuurlijk invloed aan om de verondieping van de 
Vonkerplas te voorkomen. 
 
Activiteit: 
Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas. 
 
Toelichting P&C document: 
Ambtelijk en bestuurlijk invloed aanwenden om realisering van de verondieping van de Vonkerplas 
te voorkomen. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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1048 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Voorkomen van toekomstige ontzandingen. 
Wat te doen: 
Herijken van het afwegingskader Bodemstoffen 2011 en ambtelijke en bestuurlijk invloed 
aanwenden om zandwinning en ontgronding in de gemeente te voorkomen. 
Activiteit: 
* Niet opnemen als activiteit begroting, Nemen we mee in de activiteit 'Herijken afwegingskader 
bodemstoffen 2011'. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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1046 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Ontwikkelingen van de natuurinrichting van de uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden 
kritisch volgen. 
Wat te doen: 
Ambtelijk en bestuurlijk deelnemen aanprojectbegeleidingsgroepen en de flankerende 
ontwikkelingen kritisch volgen (Varik-Heesselt). 
Activiteit: 
Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden. 
 
Toelichting P&C document: 
Ambtelijk en bestuurlijk deelnemen aanprojectbegeleidingsgroepen en de flankerende 
ontwikkelingen kritisch volgen (Varik-Heesselt). 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
 
1047 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas met slib/specie van buiten ons gebied. 
Wat te doen: 
Wij nemen dit op bij de herijking van het Afwegingskader Bodemstoffen 2011. Wij wenden, in 
overleg met betrokkenen, ambtelijk en bestuurlijk invloed aan om de verondieping van de 
Vonkerplas te voorkomen. 
 
Activiteit: 
Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas. 
 
Toelichting P&C document: 
Ambtelijk en bestuurlijk invloed aanwenden om realisering van de verondieping van de Vonkerplas 
te voorkomen. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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1048 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Voorkomen van toekomstige ontzandingen. 
Wat te doen: 
Herijken van het afwegingskader Bodemstoffen 2011 en ambtelijke en bestuurlijk invloed 
aanwenden om zandwinning en ontgronding in de gemeente te voorkomen. 
Activiteit: 
* Niet opnemen als activiteit begroting, Nemen we mee in de activiteit 'Herijken afwegingskader 
bodemstoffen 2011'. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 

27



Collegeprogramma 2018-2022  
Samen werken aan een vitale gemeenschap 
18 september 2018 
 

20 

 
Programma 2 | Maatschappelijke zaken 
 
2011 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Samen met het onderwijs (Primair en Voortgezet) en ondernemers jongeren enthousiasmeren voor 
met name werk in techniek en zorg. 
Wat te doen: 
We maken structurele samenwerkingsafspraken met Pax Junior, basisonderwijs, Techlokaal en 
ondernemers.  
 
Activiteit: 
Structurele samenwerkingsafspraken maken met onderwijs. 
 
Toelichting P&C document: 
Jongeren enthousiasmeren voor met name techniek en zorg door samenwerkingsafspraken te 
maken met Pax Junior, Techlokaal en ondernemers. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2012 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Kinderen en jongeren vanaf basisschoolleeftijd betrekken bij de politiek. 
Wat te doen: 
We continuëren het project Kindergemeenteraad en ronden het project Jeugd en Politiek af, waarna 
het een doorlopend aanbod blijft. 
 
Activiteit: 
Kinderen/jongeren betrekken bij de politiek. 
 
Toelichting P&C document: 
Continuëren van het project Kindergemeenteraad en afronden project Jeugd en Politiek, waarna het 
een doorlopend aanbod blijft. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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Programma 2 | Maatschappelijke zaken 
 
2011 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Samen met het onderwijs (Primair en Voortgezet) en ondernemers jongeren enthousiasmeren voor 
met name werk in techniek en zorg. 
Wat te doen: 
We maken structurele samenwerkingsafspraken met Pax Junior, basisonderwijs, Techlokaal en 
ondernemers.  
 
Activiteit: 
Structurele samenwerkingsafspraken maken met onderwijs. 
 
Toelichting P&C document: 
Jongeren enthousiasmeren voor met name techniek en zorg door samenwerkingsafspraken te 
maken met Pax Junior, Techlokaal en ondernemers. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2012 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Kinderen en jongeren vanaf basisschoolleeftijd betrekken bij de politiek. 
Wat te doen: 
We continuëren het project Kindergemeenteraad en ronden het project Jeugd en Politiek af, waarna 
het een doorlopend aanbod blijft. 
 
Activiteit: 
Kinderen/jongeren betrekken bij de politiek. 
 
Toelichting P&C document: 
Continuëren van het project Kindergemeenteraad en afronden project Jeugd en Politiek, waarna het 
een doorlopend aanbod blijft. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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Programma 2 | Maatschappelijke zaken 
 
2011 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Samen met het onderwijs (Primair en Voortgezet) en ondernemers jongeren enthousiasmeren voor 
met name werk in techniek en zorg. 
Wat te doen: 
We maken structurele samenwerkingsafspraken met Pax Junior, basisonderwijs, Techlokaal en 
ondernemers.  
 
Activiteit: 
Structurele samenwerkingsafspraken maken met onderwijs. 
 
Toelichting P&C document: 
Jongeren enthousiasmeren voor met name techniek en zorg door samenwerkingsafspraken te 
maken met Pax Junior, Techlokaal en ondernemers. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2012 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Kinderen en jongeren vanaf basisschoolleeftijd betrekken bij de politiek. 
Wat te doen: 
We continuëren het project Kindergemeenteraad en ronden het project Jeugd en Politiek af, waarna 
het een doorlopend aanbod blijft. 
 
Activiteit: 
Kinderen/jongeren betrekken bij de politiek. 
 
Toelichting P&C document: 
Continuëren van het project Kindergemeenteraad en afronden project Jeugd en Politiek, waarna het 
een doorlopend aanbod blijft. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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Programma 2 | Maatschappelijke zaken 
 
2011 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Samen met het onderwijs (Primair en Voortgezet) en ondernemers jongeren enthousiasmeren voor 
met name werk in techniek en zorg. 
Wat te doen: 
We maken structurele samenwerkingsafspraken met Pax Junior, basisonderwijs, Techlokaal en 
ondernemers.  
 
Activiteit: 
Structurele samenwerkingsafspraken maken met onderwijs. 
 
Toelichting P&C document: 
Jongeren enthousiasmeren voor met name techniek en zorg door samenwerkingsafspraken te 
maken met Pax Junior, Techlokaal en ondernemers. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2012 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Kinderen en jongeren vanaf basisschoolleeftijd betrekken bij de politiek. 
Wat te doen: 
We continuëren het project Kindergemeenteraad en ronden het project Jeugd en Politiek af, waarna 
het een doorlopend aanbod blijft. 
 
Activiteit: 
Kinderen/jongeren betrekken bij de politiek. 
 
Toelichting P&C document: 
Continuëren van het project Kindergemeenteraad en afronden project Jeugd en Politiek, waarna het 
een doorlopend aanbod blijft. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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2013 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
De overgang van 18 min naar 18 plus verloopt probleemloos. 
Wat te doen: 
We geven uitvoering aan het collegebesluit van 7 november 2017. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
2014 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Beleidskader lokale behoefte Pleegzorg. 
Wat te doen: 
We brengen de lokale vraag in beeld. De doelgroep bevragen op knelpunten en onderzoeken wat 
we lokaal kunnen oppakken en uitwerken. 
 
Activiteit: 
Onderzoek naar lokale behoefte Pleegzorg. 
 
Toelichting P&C document: 
Doelgroep bevragen op knelpunten, lokale vraag in beeld brengen en kijken wat we kunnen 
oppakken en uitwerken. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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2015 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Samenwerkingsafspraken rondom Passend onderwijs. 
Wat te doen: 
Convenant afsluiten en goede afspraken maken over de verbinding tussen Jeugdzorg en Passend 
Onderwijs 
 
Activiteit: 
Samenwerkingsafspraken en convenant afsluiten over Passend onderwijs. 
 
Toelichting P&C document: 
Convenant afsluiten en goede afspraken maken over de scheiding tussen Jeugdzorg en Passend 
onderwijs 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2016 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgevoerd. 
Wat te doen: 
Convenant afsluiten en afspraken maken met het consultatiebureau. 
 
Activiteit: 
Uitvoeren onderwijsachterstandenbeleid. 
 
Toelichting P&C document: 
Convenant afsluiten en afspraken maken met het consultatiebureau. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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2013 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
De overgang van 18 min naar 18 plus verloopt probleemloos. 
Wat te doen: 
We geven uitvoering aan het collegebesluit van 7 november 2017. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
2014 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Beleidskader lokale behoefte Pleegzorg. 
Wat te doen: 
We brengen de lokale vraag in beeld. De doelgroep bevragen op knelpunten en onderzoeken wat 
we lokaal kunnen oppakken en uitwerken. 
 
Activiteit: 
Onderzoek naar lokale behoefte Pleegzorg. 
 
Toelichting P&C document: 
Doelgroep bevragen op knelpunten, lokale vraag in beeld brengen en kijken wat we kunnen 
oppakken en uitwerken. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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2015 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Samenwerkingsafspraken rondom Passend onderwijs. 
Wat te doen: 
Convenant afsluiten en goede afspraken maken over de verbinding tussen Jeugdzorg en Passend 
Onderwijs 
 
Activiteit: 
Samenwerkingsafspraken en convenant afsluiten over Passend onderwijs. 
 
Toelichting P&C document: 
Convenant afsluiten en goede afspraken maken over de scheiding tussen Jeugdzorg en Passend 
onderwijs 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2016 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgevoerd. 
Wat te doen: 
Convenant afsluiten en afspraken maken met het consultatiebureau. 
 
Activiteit: 
Uitvoeren onderwijsachterstandenbeleid. 
 
Toelichting P&C document: 
Convenant afsluiten en afspraken maken met het consultatiebureau. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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2021 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Dat zorg snel beschikbaar komt en op de goede manier wordt ingezet met het juiste resultaat. 
Wat te doen: 
Zorgproces in beeld brengen. Daarbij ook aandacht aan mis- en oneigenlijk gebruik van 
voorzieningen door cliënten/leveranciers.  De bevindingen meenemen in eventuele herijking van dat 
zorgproces.  
 
 
Activiteit: 
Zorg snel beschikbaar en op een goede manier ingezet met het juiste resultaat. 
 
 
Toelichting P&C document: 
We brengen het hele zorgproces in beeld. Ook aandacht aan mis- en oneigenlijk gebruik van 
voorzieningen door cliënten/leveranciers.  Meenemen in eventuele herijking van dat zorgproces.  
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2022 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Beleid op het gebied van Veilig ouder worden in West Maas en Waal. 
Wat te doen: 
Allianties sluiten met samenwerkingspartners in West Maas en Waal. 
 
Activiteit: 
Opstellen beleid Veilig ouder worden in West Maas en Waal.  
 
Toelichting P&C document: 
Allianties sluiten met samenwerkingspartners in West Maas en Waal. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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2023 
 

Coalitieakkoord: 
Sport en cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
In het kader van laaggeletterdheid en inburgering continueren en versterken van Digi-Taalhuis 
Wat te doen: 
 
Activiteit: 
Continueren en versterken van Digi-Taalhuis. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
2024 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Meer laaggeletterden op locatie bereiken 
Wat te doen: 
Realiseren mobiel Digi-Taalhuis 
 
Activiteit: 
Realiseren mobiel Digi-Taalhuis 
 
Toelichting P&C document: 
Meer laaggeletterden op locatie bereiken 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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2021 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Dat zorg snel beschikbaar komt en op de goede manier wordt ingezet met het juiste resultaat. 
Wat te doen: 
Zorgproces in beeld brengen. Daarbij ook aandacht aan mis- en oneigenlijk gebruik van 
voorzieningen door cliënten/leveranciers.  De bevindingen meenemen in eventuele herijking van dat 
zorgproces.  
 
 
Activiteit: 
Zorg snel beschikbaar en op een goede manier ingezet met het juiste resultaat. 
 
 
Toelichting P&C document: 
We brengen het hele zorgproces in beeld. Ook aandacht aan mis- en oneigenlijk gebruik van 
voorzieningen door cliënten/leveranciers.  Meenemen in eventuele herijking van dat zorgproces.  
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2022 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Beleid op het gebied van Veilig ouder worden in West Maas en Waal. 
Wat te doen: 
Allianties sluiten met samenwerkingspartners in West Maas en Waal. 
 
Activiteit: 
Opstellen beleid Veilig ouder worden in West Maas en Waal.  
 
Toelichting P&C document: 
Allianties sluiten met samenwerkingspartners in West Maas en Waal. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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2023 
 

Coalitieakkoord: 
Sport en cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
In het kader van laaggeletterdheid en inburgering continueren en versterken van Digi-Taalhuis 
Wat te doen: 
 
Activiteit: 
Continueren en versterken van Digi-Taalhuis. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
2024 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Meer laaggeletterden op locatie bereiken 
Wat te doen: 
Realiseren mobiel Digi-Taalhuis 
 
Activiteit: 
Realiseren mobiel Digi-Taalhuis 
 
Toelichting P&C document: 
Meer laaggeletterden op locatie bereiken 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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2031 
 

Coalitieakkoord: 
Veiligheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Dekkend netwerk van AED's binnen de gemeente, evenwichtig verdeeld binnen de gemeente. 
Wat te doen: 
Wij zoeken naar mogelijkheden om het netwerk van AED's uit te breiden. Met name bereikbaarheid 
en beschikbaarheid van de AED's in algemeen toegankelijke kasten lijkt daarbij een aantrekkelijke 
optie. De Stichting AED Rivierenland gaat in gesprek met partijen die AED's hebben die nog niet 
algemeen toegankelijk zijn. De subsidieregel kunnen we voor dit doel aanpassen en/of uitbreiden.    
 
Activiteit: 
Onderzoeken mogelijkheid om netwerk van AED's uit te breiden. 
 
Toelichting P&C document: 
AED's in algemeen toegankelijke kasten lijkt aantrekkelijke optie. Stichting AED Rivierenland gaat in 
gesprek met partijen die AED's hebben die nog niet algemeen toegankelijk zijn. De subsidieregel 
kunnen we voor dit doel aanpassen en/of uitbreiden.    
 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2032 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Jongeren en ouders zijn zich nog meer bewust van de gevolgen en consequenties van drugs- en 
alcoholgebruik. 
Wat te doen: 
We zetten in op het verhogen van de bekendheid van de verslavingsproblematiek onder jongeren 
en hun ouders. 
 
Activiteit: 
Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en alcoholgebruik aan jongeren en 
ouders. 
 
Toelichting P&C document: 
Inzetten op verhogen van bekendheid van verslavingsproblematiek onder jongeren en hun ouders. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 

Collegeprogramma 2018-2022  
Samen werken aan een vitale gemeenschap 
18 september 2018 
 

26 

 
2033 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Lokaal beleid op Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 
Wat te doen: 
We gaan het regionale beleid lokaal maken en afspraken maken met aanbieders en professionals. 
We gaan uitvoering geven aan het onderzoek van Marant over HGKM in het onderwijs, de nieuwe 
meldcode implementeren en de rol van aandachtsfunctionaris een plek geven. 
 
Activiteit: 
Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  
 
Toelichting P&C document: 
We gaan het regionale beleid lokaal maken en afspraken maken met aanbieders en professionals. 
Uitvoering geven aan onderzoek van Marant over HGKM in het onderwijs, nieuwe meldcode 
implementeren en de rol van aandachtsfunctionaris een plek geven. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2034 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Het beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang wordt uitgevoerd. 
Wat te doen: 
Uitvoering geven aan het implementatieplan. Invullen van lokale aspecten van het plan. 
 
Activiteit: 
Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang. 
 
Toelichting P&C document: 
Invullen van lokale aspecten van het plan. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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2031 
 

Coalitieakkoord: 
Veiligheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Dekkend netwerk van AED's binnen de gemeente, evenwichtig verdeeld binnen de gemeente. 
Wat te doen: 
Wij zoeken naar mogelijkheden om het netwerk van AED's uit te breiden. Met name bereikbaarheid 
en beschikbaarheid van de AED's in algemeen toegankelijke kasten lijkt daarbij een aantrekkelijke 
optie. De Stichting AED Rivierenland gaat in gesprek met partijen die AED's hebben die nog niet 
algemeen toegankelijk zijn. De subsidieregel kunnen we voor dit doel aanpassen en/of uitbreiden.    
 
Activiteit: 
Onderzoeken mogelijkheid om netwerk van AED's uit te breiden. 
 
Toelichting P&C document: 
AED's in algemeen toegankelijke kasten lijkt aantrekkelijke optie. Stichting AED Rivierenland gaat in 
gesprek met partijen die AED's hebben die nog niet algemeen toegankelijk zijn. De subsidieregel 
kunnen we voor dit doel aanpassen en/of uitbreiden.    
 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2032 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Jongeren en ouders zijn zich nog meer bewust van de gevolgen en consequenties van drugs- en 
alcoholgebruik. 
Wat te doen: 
We zetten in op het verhogen van de bekendheid van de verslavingsproblematiek onder jongeren 
en hun ouders. 
 
Activiteit: 
Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en alcoholgebruik aan jongeren en 
ouders. 
 
Toelichting P&C document: 
Inzetten op verhogen van bekendheid van verslavingsproblematiek onder jongeren en hun ouders. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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2033 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Lokaal beleid op Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 
Wat te doen: 
We gaan het regionale beleid lokaal maken en afspraken maken met aanbieders en professionals. 
We gaan uitvoering geven aan het onderzoek van Marant over HGKM in het onderwijs, de nieuwe 
meldcode implementeren en de rol van aandachtsfunctionaris een plek geven. 
 
Activiteit: 
Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  
 
Toelichting P&C document: 
We gaan het regionale beleid lokaal maken en afspraken maken met aanbieders en professionals. 
Uitvoering geven aan onderzoek van Marant over HGKM in het onderwijs, nieuwe meldcode 
implementeren en de rol van aandachtsfunctionaris een plek geven. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2034 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Het beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang wordt uitgevoerd. 
Wat te doen: 
Uitvoering geven aan het implementatieplan. Invullen van lokale aspecten van het plan. 
 
Activiteit: 
Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang. 
 
Toelichting P&C document: 
Invullen van lokale aspecten van het plan. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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2035 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid p7-8 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Partijen steken gezamenlijk in op preventie 
Wat te doen: 
Opzetten van preventienetwerken 
 
Activiteit: 
Opzetten van preventienetwerken 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
2041 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Periodiek subsidies bekijken op nut en noodzaak. 
Wat te doen: 
Periodiek blijven we het  
subsidiebeleid herijken. 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2020 - 1e halfjaar 
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2042 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Exposeren van de vondsten van Expeditie Over de Maas. 
Wat te doen: 
Doorontwikkeling Expeditie Over de Maas. Naar aanleiding van het onderzoek door stichting 
Gelders Erfgoed maken wij een scenariokeuze. Wij werken het gekozen scenario vanaf de tweede 
helft van 2018 uit.  
 
Activiteit: 
* Niet opnemen als activiteit in begroting. 
Deze kan meegenomen worden bij de activiteit 'Ondersteunen belanghebbende om vondsten over 
de Maas duurzaam en adequate te exposeren'. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2043 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Dorpsplatforms hebben een vrij te  besteden budget voor invulling van kleine initiatieven in het dorp. 
Wat te doen: 
We gaan een pilot draaien om nut, noodzaak en werking te peilen in twee dorpskernen. 
 
Activiteit: 
Pilot nut, noodzaak en werking voor invulling kleine initiatieven in dorpen. 
 
Toelichting P&C document: 
Dorpsplatforms hebben een vrij te  besteden budget voor invulling van kleine initiatieven in het dorp. 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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2035 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid p7-8 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Partijen steken gezamenlijk in op preventie 
Wat te doen: 
Opzetten van preventienetwerken 
 
Activiteit: 
Opzetten van preventienetwerken 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
2041 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Periodiek subsidies bekijken op nut en noodzaak. 
Wat te doen: 
Periodiek blijven we het  
subsidiebeleid herijken. 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2020 - 1e halfjaar 
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2042 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Exposeren van de vondsten van Expeditie Over de Maas. 
Wat te doen: 
Doorontwikkeling Expeditie Over de Maas. Naar aanleiding van het onderzoek door stichting 
Gelders Erfgoed maken wij een scenariokeuze. Wij werken het gekozen scenario vanaf de tweede 
helft van 2018 uit.  
 
Activiteit: 
* Niet opnemen als activiteit in begroting. 
Deze kan meegenomen worden bij de activiteit 'Ondersteunen belanghebbende om vondsten over 
de Maas duurzaam en adequate te exposeren'. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2043 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Dorpsplatforms hebben een vrij te  besteden budget voor invulling van kleine initiatieven in het dorp. 
Wat te doen: 
We gaan een pilot draaien om nut, noodzaak en werking te peilen in twee dorpskernen. 
 
Activiteit: 
Pilot nut, noodzaak en werking voor invulling kleine initiatieven in dorpen. 
 
Toelichting P&C document: 
Dorpsplatforms hebben een vrij te  besteden budget voor invulling van kleine initiatieven in het dorp. 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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2044 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Vereenvoudigen van de uitvoering van het minimabeleid. 
Wat te doen: 
We gaan werkprocessen vereenvoudigen. 
 
Activiteit: 
Vereenvoudigen van de uitvoering van het minimabeleid. 
Toelichting P&C document: 
Werkprocessen aanpassen 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2045 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Een lokale Sociale Kaart. 
Wat te doen: 
Realiseren van een Sociale Kaart in welke vorm dan ook. 
 
Activiteit: 
In 2018 wordt onderzocht hoe een adequate sociale kaart voor WMW uit zou moeten zien. Waarna 
in 2019 de gekozen werkwijze wordt ingevoerd, maar vooral onderhouden. Vandaar dat de 
gevraagde middelen structureel zijn. 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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2046 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
'Landelijke' activiteiten op sportgebied passend bij de gemeente West Maas en Waal naar de 
gemeente halen. 
Wat te doen: 
Onderzoeken of we meerdere, grootschalige sportevenementen, die passen bij de gemeente West 
Maas en Waal, naar de gemeente kunnen halen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Giro, Olympia's 
Tour enz. Dit werken we uit in een plan van aanpak. 
 
Activiteit: 
Opstellen plan van aanpak naar 'landelijke' activiteiten op sportgebied passend bij West Maas en 
Waal. De opgenomen kosten zijn vooralsnog slechts bedoeld voor het opstellen van dit plan. 
 
Toelichting P&C document: 
Onderzoeken of we meerdere, grootschalige sportevenementen, passend bij West Maas en Waal, 
naar de gemeente kunnen halen.  
 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2047 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Ondersteunen en faciliteren van verenigingen, systeemverenigingen en hun vrijwilligers. 
Wat te doen: 
Beleid ontwikkelen waarin we structurele ondersteuning van verenigingen, systeemverenigingen en 
vrijwilligers vormgeven. 
 
Activiteit: 
Ontwikkelen beleid ondersteuning van (systeem)verenigingen en vrijwilligers  
 
Toelichting P&C document: 
Beleid ontwikkelen voor structurele ondersteuning. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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2044 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Vereenvoudigen van de uitvoering van het minimabeleid. 
Wat te doen: 
We gaan werkprocessen vereenvoudigen. 
 
Activiteit: 
Vereenvoudigen van de uitvoering van het minimabeleid. 
Toelichting P&C document: 
Werkprocessen aanpassen 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2045 
 

Coalitieakkoord: 
Zorgbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Een lokale Sociale Kaart. 
Wat te doen: 
Realiseren van een Sociale Kaart in welke vorm dan ook. 
 
Activiteit: 
In 2018 wordt onderzocht hoe een adequate sociale kaart voor WMW uit zou moeten zien. Waarna 
in 2019 de gekozen werkwijze wordt ingevoerd, maar vooral onderhouden. Vandaar dat de 
gevraagde middelen structureel zijn. 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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2046 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
'Landelijke' activiteiten op sportgebied passend bij de gemeente West Maas en Waal naar de 
gemeente halen. 
Wat te doen: 
Onderzoeken of we meerdere, grootschalige sportevenementen, die passen bij de gemeente West 
Maas en Waal, naar de gemeente kunnen halen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Giro, Olympia's 
Tour enz. Dit werken we uit in een plan van aanpak. 
 
Activiteit: 
Opstellen plan van aanpak naar 'landelijke' activiteiten op sportgebied passend bij West Maas en 
Waal. De opgenomen kosten zijn vooralsnog slechts bedoeld voor het opstellen van dit plan. 
 
Toelichting P&C document: 
Onderzoeken of we meerdere, grootschalige sportevenementen, passend bij West Maas en Waal, 
naar de gemeente kunnen halen.  
 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2047 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Ondersteunen en faciliteren van verenigingen, systeemverenigingen en hun vrijwilligers. 
Wat te doen: 
Beleid ontwikkelen waarin we structurele ondersteuning van verenigingen, systeemverenigingen en 
vrijwilligers vormgeven. 
 
Activiteit: 
Ontwikkelen beleid ondersteuning van (systeem)verenigingen en vrijwilligers  
 
Toelichting P&C document: 
Beleid ontwikkelen voor structurele ondersteuning. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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2048 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Het evenement Dijkensport.nl behouden binnen de gemeente West Maas en Waal. 
Wat te doen: 
Het evenement Dijkensport.nl blijvend ondersteunen en faciliteren. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
2049 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Ontwikkelen van Sjors Sportief en Sjors Creatief. 
Wat te doen: 
Uitwerken en implementeren van Sjors sportief (als vervanging van het Snuffelpaspoort) en Sjors 
Creatief op cultuurgebied, samen met Actief Maas en Waal. 
 
Activiteit: 
Uitwerken en implementeren van Sjors sportief/creatief. 
 
Toelichting P&C document: 
In samenwerking met Actief Maas en Waal. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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20410 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en cultuurbeled 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Bevorderen van een goede exploitatie van de archeologische vondsten Over de Maas 
Wat te doen: 
Ondersteunen van alle belanghebbenden (archeologen, omwonenden, ontzander,etc) om de 
vondsten van Over de Maas op een adequate en duurzame wijze te exposeren. 
Vooralsnog aansluiten bij bevindingen Erfgoed Gelderland en één van de daar beschreven 
scenario's (nog door de Raad te kiezen) uitwerken. De inspanning om een scenario levensvatbaar 
te maken, zal de komende 2-4 jaar leiden tot een jaarlijkse financiële inspanning. Hoe hoog die 
inspanning is, is niet duidelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van 25.000 per jaar voor een periode 
van 4 jaar. 
 
Activiteit: 
Ondersteunen belanghebbende om vondsten Over de Maas duurzaam en adequaat te exposeren.  
 
Toelichting P&C document: 
Vooralsnog aansluiten bij bevindingen Erfgoed Gelderland. Bevorderen van goede exploitatie van 
archeologische vondsten Over de Maas. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2051 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Actuele visie op de onderwijsgebouwen binnen de gemeente West Maas en Waal, met een doorkijk 
naar 2030. 
Wat te doen: 
Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en waar mogelijk koppelen aan/actualiseren van 
het accomodatiebeleidsplan. 
 
Activiteit: 
Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs/. Koppelen/actualiseren accommodatieplan.  
 
Toelichting P&C document: 
Actuele visie op de onderwijsgebouwen binnen de gemeente West Maas en Waal, met een doorkijk 
naar 2030. 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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2048 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Het evenement Dijkensport.nl behouden binnen de gemeente West Maas en Waal. 
Wat te doen: 
Het evenement Dijkensport.nl blijvend ondersteunen en faciliteren. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
2049 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Ontwikkelen van Sjors Sportief en Sjors Creatief. 
Wat te doen: 
Uitwerken en implementeren van Sjors sportief (als vervanging van het Snuffelpaspoort) en Sjors 
Creatief op cultuurgebied, samen met Actief Maas en Waal. 
 
Activiteit: 
Uitwerken en implementeren van Sjors sportief/creatief. 
 
Toelichting P&C document: 
In samenwerking met Actief Maas en Waal. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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20410 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en cultuurbeled 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Bevorderen van een goede exploitatie van de archeologische vondsten Over de Maas 
Wat te doen: 
Ondersteunen van alle belanghebbenden (archeologen, omwonenden, ontzander,etc) om de 
vondsten van Over de Maas op een adequate en duurzame wijze te exposeren. 
Vooralsnog aansluiten bij bevindingen Erfgoed Gelderland en één van de daar beschreven 
scenario's (nog door de Raad te kiezen) uitwerken. De inspanning om een scenario levensvatbaar 
te maken, zal de komende 2-4 jaar leiden tot een jaarlijkse financiële inspanning. Hoe hoog die 
inspanning is, is niet duidelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van 25.000 per jaar voor een periode 
van 4 jaar. 
 
Activiteit: 
Ondersteunen belanghebbende om vondsten Over de Maas duurzaam en adequaat te exposeren.  
 
Toelichting P&C document: 
Vooralsnog aansluiten bij bevindingen Erfgoed Gelderland. Bevorderen van goede exploitatie van 
archeologische vondsten Over de Maas. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2051 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Actuele visie op de onderwijsgebouwen binnen de gemeente West Maas en Waal, met een doorkijk 
naar 2030. 
Wat te doen: 
Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en waar mogelijk koppelen aan/actualiseren van 
het accomodatiebeleidsplan. 
 
Activiteit: 
Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs/. Koppelen/actualiseren accommodatieplan.  
 
Toelichting P&C document: 
Actuele visie op de onderwijsgebouwen binnen de gemeente West Maas en Waal, met een doorkijk 
naar 2030. 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 

41



Collegeprogramma 2018-2022  
Samen werken aan een vitale gemeenschap 
18 september 2018 
 

33 

 
2052 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Nieuwbouw van een accommodatie op het Leones-terrein. 
Wat te doen: 
Onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan de nieuwbouw van een 
accommodatie op het Leones-terrein. Aan de uitkomsten van het onderzoek uitvoering geven. 
 
Activiteit: 
Onderzoeken mogelijkheid nieuwbouw accommodatie op het Leones-terrein. 
 
Toelichting P&C document: 
Onderzoeken mogelijkheid nieuwbouw accommodatie op het Leones-terrein. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2053 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Leegstand van lokalen en of andere verhuurruimten in de MFA's leidt niet tot financiële problemen 
bij MFA besturen. 
Wat te doen: 
We onderzoeken mogelijkheden om MFA besturen te ondersteunen bij de financiële gevolgen van 
het vrijkomen van lokalen door krimp van scholen en leegstand om andere redenen. Bekijken hoe 
we dit gezamenlijk kunnen aanpakken.  
 
Activiteit: 
Onderzoeken mogelijkheden ondersteuning MFA besturen bij leegstand verhuurruimten. 
 
Toelichting P&C document: 
Gezamenlijk oppakken van mogelijkheden om financiele gevolgen leegstand te voorkomen. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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2054 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Laagtaalvaardige ouders van jonge kinderen zo vroeg mogelijk bereiken en ze informeren over 
welke rol lezen speelt in de taalontwikkeling en hen te stimuleren en activeren in hun eigen 
taalontwikkeling. 
Wat te doen: 
Om dit te bereiken werken de bibliotheek, het consultatiebureau, kinderopvang (samenvoeging van 
het peuterspeelzaalwerk en kinderdagverblijven) en het basisonderwijs intensief samen. Alle  
medewerkers uit het netwerk krijgen een training ‘Herkennen en doorverwijzen van 
laaggeletterden’. De leesmediacoach van de bibliotheek wordt ingezet om laaggeletterde ouders:Te 
begeleiden naar het Digi-Taalhuis West Maas en Waal voor verdere scholing op maat. De 
leesmediacoach levert hierin maatwerk. Het traject kan individueel of gezamenlijk zijn.Te motiveren 
en te begeleiden om taal -en leesvaardigheden bij hun kinderen te bevorderen, o.a. door vaker voor 
te (laten) lezen. Hiervoor wordt een groepsactiviteit ingezet. 
Activiteit: 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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2052 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Nieuwbouw van een accommodatie op het Leones-terrein. 
Wat te doen: 
Onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan de nieuwbouw van een 
accommodatie op het Leones-terrein. Aan de uitkomsten van het onderzoek uitvoering geven. 
 
Activiteit: 
Onderzoeken mogelijkheid nieuwbouw accommodatie op het Leones-terrein. 
 
Toelichting P&C document: 
Onderzoeken mogelijkheid nieuwbouw accommodatie op het Leones-terrein. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
2053 
 

Coalitieakkoord: 
Sport- en 
Cultuurbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Leegstand van lokalen en of andere verhuurruimten in de MFA's leidt niet tot financiële problemen 
bij MFA besturen. 
Wat te doen: 
We onderzoeken mogelijkheden om MFA besturen te ondersteunen bij de financiële gevolgen van 
het vrijkomen van lokalen door krimp van scholen en leegstand om andere redenen. Bekijken hoe 
we dit gezamenlijk kunnen aanpakken.  
 
Activiteit: 
Onderzoeken mogelijkheden ondersteuning MFA besturen bij leegstand verhuurruimten. 
 
Toelichting P&C document: 
Gezamenlijk oppakken van mogelijkheden om financiele gevolgen leegstand te voorkomen. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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2054 
 

Coalitieakkoord: 
Jeugdbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Laagtaalvaardige ouders van jonge kinderen zo vroeg mogelijk bereiken en ze informeren over 
welke rol lezen speelt in de taalontwikkeling en hen te stimuleren en activeren in hun eigen 
taalontwikkeling. 
Wat te doen: 
Om dit te bereiken werken de bibliotheek, het consultatiebureau, kinderopvang (samenvoeging van 
het peuterspeelzaalwerk en kinderdagverblijven) en het basisonderwijs intensief samen. Alle  
medewerkers uit het netwerk krijgen een training ‘Herkennen en doorverwijzen van 
laaggeletterden’. De leesmediacoach van de bibliotheek wordt ingezet om laaggeletterde ouders:Te 
begeleiden naar het Digi-Taalhuis West Maas en Waal voor verdere scholing op maat. De 
leesmediacoach levert hierin maatwerk. Het traject kan individueel of gezamenlijk zijn.Te motiveren 
en te begeleiden om taal -en leesvaardigheden bij hun kinderen te bevorderen, o.a. door vaker voor 
te (laten) lezen. Hiervoor wordt een groepsactiviteit ingezet. 
Activiteit: 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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3011 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het behoud van ons landelijk karakter 
(groen moet zoveel mogelijk groen blijven). 
Wat te doen: 
Bestaande groenvoorzieningen behouden, het voorkomen van verdichting en het versterken van het 
open karakter van de dorpen. 
Activiteit: 
Bestaande groenvoorzieningen behouden. 
 
Toelichting P&C document: 
Ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het behoud van ons landelijk karakter.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
3012 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid en 
duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Het verlichtingsplan voor de wegen voldoet aan kaders die gelden voor veiligheid en duurzaamheid. 
Energie besparen door verdere toepassing van LED-verlichting (openbare ruimte). 
Wat te doen: 
Versnelling duurzame maatregelen zoals lantaarnpalen.  
Stand van zaken opnemen; kijken of we doelmatig kunnen versnellen. Zorgen voor passende 
straatverlichting in onze Hanzestad. 
Beleidsplan straatverlichting wordt opgesteld, keuzes worden voorgelegd aan de Raad. 
 
Activiteit: 
Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting. 
 
Toelichting P&C document: 
Doelmatig versnellen LED-verlichting en passende straatverlichting Hanzestad. 
 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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Programma 3 | Fysieke leefomgeving 
 
3011 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het behoud van ons landelijk karakter 
(groen moet zoveel mogelijk groen blijven). 
Wat te doen: 
Bestaande groenvoorzieningen behouden, het voorkomen van verdichting en het versterken van het 
open karakter van de dorpen. 
Activiteit: 
Bestaande groenvoorzieningen behouden. 
 
Toelichting P&C document: 
Ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het behoud van ons landelijk karakter.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
3012 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid en 
duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Het verlichtingsplan voor de wegen voldoet aan kaders die gelden voor veiligheid en duurzaamheid. 
Energie besparen door verdere toepassing van LED-verlichting (openbare ruimte). 
Wat te doen: 
Versnelling duurzame maatregelen zoals lantaarnpalen.  
Stand van zaken opnemen; kijken of we doelmatig kunnen versnellen. Zorgen voor passende 
straatverlichting in onze Hanzestad. 
Beleidsplan straatverlichting wordt opgesteld, keuzes worden voorgelegd aan de Raad. 
 
Activiteit: 
Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting. 
 
Toelichting P&C document: 
Doelmatig versnellen LED-verlichting en passende straatverlichting Hanzestad. 
 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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Programma 3 | Fysieke leefomgeving 
 
3011 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het behoud van ons landelijk karakter 
(groen moet zoveel mogelijk groen blijven). 
Wat te doen: 
Bestaande groenvoorzieningen behouden, het voorkomen van verdichting en het versterken van het 
open karakter van de dorpen. 
Activiteit: 
Bestaande groenvoorzieningen behouden. 
 
Toelichting P&C document: 
Ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het behoud van ons landelijk karakter.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
3012 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid en 
duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Het verlichtingsplan voor de wegen voldoet aan kaders die gelden voor veiligheid en duurzaamheid. 
Energie besparen door verdere toepassing van LED-verlichting (openbare ruimte). 
Wat te doen: 
Versnelling duurzame maatregelen zoals lantaarnpalen.  
Stand van zaken opnemen; kijken of we doelmatig kunnen versnellen. Zorgen voor passende 
straatverlichting in onze Hanzestad. 
Beleidsplan straatverlichting wordt opgesteld, keuzes worden voorgelegd aan de Raad. 
 
Activiteit: 
Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting. 
 
Toelichting P&C document: 
Doelmatig versnellen LED-verlichting en passende straatverlichting Hanzestad. 
 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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Programma 3 | Fysieke leefomgeving 
 
3011 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het behoud van ons landelijk karakter 
(groen moet zoveel mogelijk groen blijven). 
Wat te doen: 
Bestaande groenvoorzieningen behouden, het voorkomen van verdichting en het versterken van het 
open karakter van de dorpen. 
Activiteit: 
Bestaande groenvoorzieningen behouden. 
 
Toelichting P&C document: 
Ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het behoud van ons landelijk karakter.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
3012 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid en 
duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Het verlichtingsplan voor de wegen voldoet aan kaders die gelden voor veiligheid en duurzaamheid. 
Energie besparen door verdere toepassing van LED-verlichting (openbare ruimte). 
Wat te doen: 
Versnelling duurzame maatregelen zoals lantaarnpalen.  
Stand van zaken opnemen; kijken of we doelmatig kunnen versnellen. Zorgen voor passende 
straatverlichting in onze Hanzestad. 
Beleidsplan straatverlichting wordt opgesteld, keuzes worden voorgelegd aan de Raad. 
 
Activiteit: 
Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting. 
 
Toelichting P&C document: 
Doelmatig versnellen LED-verlichting en passende straatverlichting Hanzestad. 
 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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3013 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen. 
Wat te doen: 
Het winkelhart van Beneden-Leeuwen, de Zandstraat, maken we in fasen aantrekkelijker. Wij zetten 
een integraal project op om tot een plan van aanpak te komen. We richten de Zandstraat in als 
fietsstraat: auto's te gast. 
 
 
Activiteit: 
Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Inrichten Zandstraat als fietsstraat (auto's te gast).  
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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3014 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een facelift van het Dorpsplein en de Sportlaan. 
Wat te doen: 
Het Dorpsplein en de Sportlaan vormen een belangrijk maatschappelijk knooppunt. Door een 
facelift en een verbinding te maken met het nog te ontwikkelen evenemententerrein ontstaat een 
mooie ruimte. We zetten een integraal project op met betrokken afdelingen om tot een plan van 
aanpak te komen. Daarvoor gaan we in gesprek met alle betrokkenen: omwonenden en winkeliers.  
 
 
 
Activiteit: 
Een facelift van het Dorpsplein en de Sportlaan. 
Toelichting P&C document: 
In overleg betrokkenen plan van aanpak maken. Het Dorpsplein en de Sportlaan vormen een 
belangrijk maatschappelijk knooppunt. Door een facelift en een verbinding te maken met het nog te 
ontwikkelen evenemententerrein ontstaat een mooie ruimte. 
 
Wanneer: 
2020 - 1e halfjaar 

  

 
3015 
 

Coalitieakkoord: 
Groenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed bijgehouden entree's van de dorpen. 
Wat te doen: 
Overleggen met de dorpsplatforms hoe we de entree's kunnen verbeteren en welke 
burgerparticipatie nodig is om de entree's goed te onderhouden. 
 
 
 
Activiteit: 
Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed bijgehouden entree's van de dorpen. 
Toelichting P&C document: 
Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed bijgehouden entree's van de dorpen. 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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3013 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen. 
Wat te doen: 
Het winkelhart van Beneden-Leeuwen, de Zandstraat, maken we in fasen aantrekkelijker. Wij zetten 
een integraal project op om tot een plan van aanpak te komen. We richten de Zandstraat in als 
fietsstraat: auto's te gast. 
 
 
Activiteit: 
Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Inrichten Zandstraat als fietsstraat (auto's te gast).  
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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3014 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een facelift van het Dorpsplein en de Sportlaan. 
Wat te doen: 
Het Dorpsplein en de Sportlaan vormen een belangrijk maatschappelijk knooppunt. Door een 
facelift en een verbinding te maken met het nog te ontwikkelen evenemententerrein ontstaat een 
mooie ruimte. We zetten een integraal project op met betrokken afdelingen om tot een plan van 
aanpak te komen. Daarvoor gaan we in gesprek met alle betrokkenen: omwonenden en winkeliers.  
 
 
 
Activiteit: 
Een facelift van het Dorpsplein en de Sportlaan. 
Toelichting P&C document: 
In overleg betrokkenen plan van aanpak maken. Het Dorpsplein en de Sportlaan vormen een 
belangrijk maatschappelijk knooppunt. Door een facelift en een verbinding te maken met het nog te 
ontwikkelen evenemententerrein ontstaat een mooie ruimte. 
 
Wanneer: 
2020 - 1e halfjaar 

  

 
3015 
 

Coalitieakkoord: 
Groenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed bijgehouden entree's van de dorpen. 
Wat te doen: 
Overleggen met de dorpsplatforms hoe we de entree's kunnen verbeteren en welke 
burgerparticipatie nodig is om de entree's goed te onderhouden. 
 
 
 
Activiteit: 
Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed bijgehouden entree's van de dorpen. 
Toelichting P&C document: 
Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed bijgehouden entree's van de dorpen. 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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3016 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
De parkeerproblematiek in oudere wijken oplossen. 
Wat te doen: 
In de parkeernota (in voorbereiding) houden we rekening met de parkeerproblematiek. Evenals bij 
reconstructie of vernieuwing van wegen. 
 
 
Activiteit: 
Parkeerproblematiek in oudere wijken oplossen.  
 
 
Toelichting P&C document: 
In parkeernota rekening houden met de parkeerproblematiek evenals bij reconstructie of 
vernieuwing van wegen. 
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
3017 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Herinrichten van de Dorpstraat in Wamel met aandacht voor de parkeerproblematiek. 
Wat te doen: 
Overleggen met bewoners en het dorpsplatform over de herinrichting.  
 
Activiteit: 
Herinrichten Dorpstraat in Wamel met aandacht voor parkeerproblematiek. 
 
Toelichting P&C document: 
Overleggen met bewoners en het dorpsplatform over de herinrichting.  
 
Wanneer: 
2020 - 1e halfjaar 
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3018 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Dorpsconciërges en onderhoudsbrigade uitbreiden met afvalcoaches 
Wat te doen: 
Uitbreiden bestaande dorpsconciërges en onderhoudsbrigade met aangepast afvalbeleid. 
 
 
Activiteit: 
Dorpsconciërges en onderhoudsbrigade uitbreiden met afvalcoaches. 
 
Toelichting P&C document: 
Uitbreiden bestaande dorpsconciërges en onderhoudsbrigade met aangepast afvalbeleid. 
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
3021 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Ontmoedigen van sluipverkeer. 
Wat te doen: 
Onderzoek starten naar ontmoediging sluipverkeer.   
Regio-agenda geeft hoge prioriteit aan de ontwikkeling A2 en A15; mobiliteitsfonds wordt opgericht 
ca. € 19.000.-. 
Hiermee wordt gepoogd sluipverkeer terug te dringen. 
 
Activiteit: 
Onderzoek ontmoedigen sluipverkeer. 
 
 
Toelichting P&C document: 
Het Mobiliteitsfonds van de Regio Rivierenland is hierbij de basis voor onderzoek naar de 
ontwikkeling van de A2 en A15. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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3016 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
De parkeerproblematiek in oudere wijken oplossen. 
Wat te doen: 
In de parkeernota (in voorbereiding) houden we rekening met de parkeerproblematiek. Evenals bij 
reconstructie of vernieuwing van wegen. 
 
 
Activiteit: 
Parkeerproblematiek in oudere wijken oplossen.  
 
 
Toelichting P&C document: 
In parkeernota rekening houden met de parkeerproblematiek evenals bij reconstructie of 
vernieuwing van wegen. 
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
3017 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Herinrichten van de Dorpstraat in Wamel met aandacht voor de parkeerproblematiek. 
Wat te doen: 
Overleggen met bewoners en het dorpsplatform over de herinrichting.  
 
Activiteit: 
Herinrichten Dorpstraat in Wamel met aandacht voor parkeerproblematiek. 
 
Toelichting P&C document: 
Overleggen met bewoners en het dorpsplatform over de herinrichting.  
 
Wanneer: 
2020 - 1e halfjaar 
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3018 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Dorpsconciërges en onderhoudsbrigade uitbreiden met afvalcoaches 
Wat te doen: 
Uitbreiden bestaande dorpsconciërges en onderhoudsbrigade met aangepast afvalbeleid. 
 
 
Activiteit: 
Dorpsconciërges en onderhoudsbrigade uitbreiden met afvalcoaches. 
 
Toelichting P&C document: 
Uitbreiden bestaande dorpsconciërges en onderhoudsbrigade met aangepast afvalbeleid. 
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
3021 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Ontmoedigen van sluipverkeer. 
Wat te doen: 
Onderzoek starten naar ontmoediging sluipverkeer.   
Regio-agenda geeft hoge prioriteit aan de ontwikkeling A2 en A15; mobiliteitsfonds wordt opgericht 
ca. € 19.000.-. 
Hiermee wordt gepoogd sluipverkeer terug te dringen. 
 
Activiteit: 
Onderzoek ontmoedigen sluipverkeer. 
 
 
Toelichting P&C document: 
Het Mobiliteitsfonds van de Regio Rivierenland is hierbij de basis voor onderzoek naar de 
ontwikkeling van de A2 en A15. 
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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3022 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een goede bereikbaarheid van de gemeente aan de westzijde. 
Wat te doen: 
Wij gaan overleggen met buurgemeente Maasdriel, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat over 
het knelpunt sluis St. Andries. 
Dit is ook opgenomen op de regio-agenda, maar hogere prioriteit ligt daar bij de A2 en A15. 
 
Activiteit: 
Een goede bereikbaarheid van de gemeente aan de westzijde. 
Toelichting P&C document: 
Overleggen met buurgemeente Maasdriel, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat over knelpunt 
sluis St. Andries. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
3023 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Goed bijgehouden en veilige wegen. 
Wat te doen: 
We voeren het onderhoudsprogramma wegen uit en stellen een beleidsplan Wegen op. 
 
Activiteit: 
Opstellen beleidsplan Wegen. 
 
Toelichting P&C document: 
Voor behouden van veilige wegen.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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3024 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Behoud en zo mogelijk verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan vormen van mobiliteit. 
Wat te doen: 
Onderzoeken op welke wijze lokale mobiliteit kan worden behouden en versterkt. 
 
Activiteit: 
Onderzoeken behoud en versterken lokale mobiliteit. 
 
Toelichting P&C document: 
Wat zijn de mogelijkheden tot deelname aan vormen van mobiliteit.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
3025 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
(Snel)fietspaden hebben duidelijke verbinding op de fietsknooppunten. 
Wat te doen: 
Een onderzoek uitvoeren naar (snel) fietspaden en de aansluitingen op de fietsknooppunten. 
Activiteit: 
Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten. 
 
Toelichting P&C document: 
Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten. 
 
Wanneer: 
2020 - 2e halfjaar 
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3022 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Een goede bereikbaarheid van de gemeente aan de westzijde. 
Wat te doen: 
Wij gaan overleggen met buurgemeente Maasdriel, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat over 
het knelpunt sluis St. Andries. 
Dit is ook opgenomen op de regio-agenda, maar hogere prioriteit ligt daar bij de A2 en A15. 
 
Activiteit: 
Een goede bereikbaarheid van de gemeente aan de westzijde. 
Toelichting P&C document: 
Overleggen met buurgemeente Maasdriel, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat over knelpunt 
sluis St. Andries. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
3023 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Goed bijgehouden en veilige wegen. 
Wat te doen: 
We voeren het onderhoudsprogramma wegen uit en stellen een beleidsplan Wegen op. 
 
Activiteit: 
Opstellen beleidsplan Wegen. 
 
Toelichting P&C document: 
Voor behouden van veilige wegen.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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3024 
 

Coalitieakkoord: 
Ruimtelijk 
indelingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Behoud en zo mogelijk verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan vormen van mobiliteit. 
Wat te doen: 
Onderzoeken op welke wijze lokale mobiliteit kan worden behouden en versterkt. 
 
Activiteit: 
Onderzoeken behoud en versterken lokale mobiliteit. 
 
Toelichting P&C document: 
Wat zijn de mogelijkheden tot deelname aan vormen van mobiliteit.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
3025 
 

Coalitieakkoord: 
Wegenbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
(Snel)fietspaden hebben duidelijke verbinding op de fietsknooppunten. 
Wat te doen: 
Een onderzoek uitvoeren naar (snel) fietspaden en de aansluitingen op de fietsknooppunten. 
Activiteit: 
Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten. 
 
Toelichting P&C document: 
Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten. 
 
Wanneer: 
2020 - 2e halfjaar 
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3033 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Asbestsanering 
Wat te doen: 
Opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot asbestsanering en het vervolgens plaatsen 
van zonnepanelen, in samenwerking met diverse partijen zoals de ODR, Regio Rivierenland en  
Provincie Gelderland. Streven is, in samenwerking met de Provincie, als pilotgemeente te fungeren. 
Activiteit: 
Opstellen plan van aanpak tot asbestsanering. 
 
Toelichting P&C document: 
In samenwerking met de ODR, Regio Rivierenland en Provincie Gelderland asbest saneren en 
vervolgens plaatsen van zonnepanelen. Streven is te fungeren als pilotgemeente.  
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
3034 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Duurzame energieopwekking. 
Wat te doen: 
Actualiseren van het duurzaamheidsbeleid, aan de hand van de routekaart en de vertaling naar een 
reële opgave voor onze gemeente. We zetten in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook bij 
bedrijven. We sluiten niet uit dat andere maatregelen noodzakelijk zijn. Wij zijn geen voorstander 
van beeldbepalende windmolens of grote zonneparken in het open komgebied, maar zijn realistisch 
over de mogelijke noodzaak ervan in de toekomst.  
 
Activiteit: 
Actualiseren duurzaamheidsbeleid. 
 
Toelichting P&C document: 
Aan de hand van routekaart en vertaling zoeken naar een reële opgave voor onze gemeente. Geen 
voorstander van beeldbepalende windmolens of grote zonneparken in het open komgebied, maar 
zijn realistisch over de mogelijke noodzaak ervan in de toekomst.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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3031 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Energiebesparing voor alle eigen gebouwen van de gemeente. 
Wat te doen: 
We maken een plan van aanpak en betrekken duurzaamheid bij elke wijziging aan gebouwen en 
pleinen. 
 
Activiteit: 
Opstellen plan van aanpak duurzaamheid gemeente gebouwen en pleinen. 
 
 
Toelichting P&C document: 
Energiebesparing voor alle eigen gebouwen van de gemeente. 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
3032 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Regenwaterafvoer zoveel mogelijk afkoppelen van het riool. 
Wat te doen: 
We nemen bij alle nieuwe ontwikkelingen rond riool en water mogelijkheden tot afkoppelen mee. 
Werk met werk maken. 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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3033 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Asbestsanering 
Wat te doen: 
Opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot asbestsanering en het vervolgens plaatsen 
van zonnepanelen, in samenwerking met diverse partijen zoals de ODR, Regio Rivierenland en  
Provincie Gelderland. Streven is, in samenwerking met de Provincie, als pilotgemeente te fungeren. 
Activiteit: 
Opstellen plan van aanpak tot asbestsanering. 
 
Toelichting P&C document: 
In samenwerking met de ODR, Regio Rivierenland en Provincie Gelderland asbest saneren en 
vervolgens plaatsen van zonnepanelen. Streven is te fungeren als pilotgemeente.  
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
3034 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Duurzame energieopwekking. 
Wat te doen: 
Actualiseren van het duurzaamheidsbeleid, aan de hand van de routekaart en de vertaling naar een 
reële opgave voor onze gemeente. We zetten in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook bij 
bedrijven. We sluiten niet uit dat andere maatregelen noodzakelijk zijn. Wij zijn geen voorstander 
van beeldbepalende windmolens of grote zonneparken in het open komgebied, maar zijn realistisch 
over de mogelijke noodzaak ervan in de toekomst.  
 
Activiteit: 
Actualiseren duurzaamheidsbeleid. 
 
Toelichting P&C document: 
Aan de hand van routekaart en vertaling zoeken naar een reële opgave voor onze gemeente. Geen 
voorstander van beeldbepalende windmolens of grote zonneparken in het open komgebied, maar 
zijn realistisch over de mogelijke noodzaak ervan in de toekomst.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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3031 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Energiebesparing voor alle eigen gebouwen van de gemeente. 
Wat te doen: 
We maken een plan van aanpak en betrekken duurzaamheid bij elke wijziging aan gebouwen en 
pleinen. 
 
Activiteit: 
Opstellen plan van aanpak duurzaamheid gemeente gebouwen en pleinen. 
 
 
Toelichting P&C document: 
Energiebesparing voor alle eigen gebouwen van de gemeente. 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
3032 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Regenwaterafvoer zoveel mogelijk afkoppelen van het riool. 
Wat te doen: 
We nemen bij alle nieuwe ontwikkelingen rond riool en water mogelijkheden tot afkoppelen mee. 
Werk met werk maken. 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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3035 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Het verkennen van energie uit waterkracht en het participeren in duurzame energieprojecten elders. 
Wat te doen: 
We verkennen of energie uit waterkracht binnen onze gemeente een optie is. Ook kijken we naar 
mogelijkheden van participatie in duurzame energieprojecten.  
Bij het actualiseren van het duurzaamheidsbeleid betrekken we niet alleen de Overstroom, maar 
alle water(gangen) die mogelijkheden kunnen bieden (Wetering). Daarnaast gaan we in gesprek 
met initiatiefnemers, Rijkswaterstaat, Waterschap en spelen we flexibel in op kansen. 
 
 
 
Activiteit: 
Onderzoek naar energie uit waterkracht/participatie duurzame energieprojecten. 
 
Toelichting P&C document: 
Bekijken of de Overstroom, maar ook alle water(gangen) mogelijkheden kunnen bieden (Wetering). 
Daarnaast overleg met initiatiefnemers, Rijkswaterstaat en het Waterschap. 
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
3036 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Energiebesparing stimuleren door het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particulieren, 
bedrijven en verenigingen. 
Wat te doen: 
Wij continueren het verstrekken van duurzaamheidsleningen en waar mogelijk breiden we dit uit 
(asbest eraf, zonnepanelen erop). Het Energieloket kunnen we daarbij inzetten voor adviezen.  
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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3037 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
De hoeveelheid restafval van gemiddeld 125 kg per persoon per jaar terugbrengen naar 75 kg in 
2020. Een betaalbare afvalverwerking in de toekomst. 
Wat te doen: 
Het nieuwe beleid 'Afval scheiden heel gewoon' implementeren en daarbij de reacties/wensen van 
onze inwoners betrekken. 
 
Activiteit: 
 
Implementeren nieuw beleid 'Afval scheiden heel gewoon'. 
 
Toelichting P&C document: 
De hoeveelheid restafval van gemiddeld 125 kg per persoon per jaar terugbrengen naar 75 kg in 
2020. Een betaalbare afvalverwerking in de toekomst. 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
3038 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Het belang van duurzaamheid onder de aandacht van kinderen brengen. 
Wat te doen: 
Via onze scholen kinderen het belang van duurzaamheid en schone omgeving laten zien en 
ervaren, evental een eigen rol daarin.  We zetten de samenwerking met het NME (Natuur en milieu-
educatie) en Pax Junior voort en we contineren de Schoonmaakdag. We spelen in op initiatieven 
van basisscholen. 
 
 
Activiteit: 
Duurzaamheid onder de aandacht van kinderen brengen.  
 
Toelichting P&C document: 
Via scholen kinderen het belang van duurzaamheid en schone omgeving laten zien en ervaren, net 
als hun eigen rol hierin.  
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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3035 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Het verkennen van energie uit waterkracht en het participeren in duurzame energieprojecten elders. 
Wat te doen: 
We verkennen of energie uit waterkracht binnen onze gemeente een optie is. Ook kijken we naar 
mogelijkheden van participatie in duurzame energieprojecten.  
Bij het actualiseren van het duurzaamheidsbeleid betrekken we niet alleen de Overstroom, maar 
alle water(gangen) die mogelijkheden kunnen bieden (Wetering). Daarnaast gaan we in gesprek 
met initiatiefnemers, Rijkswaterstaat, Waterschap en spelen we flexibel in op kansen. 
 
 
 
Activiteit: 
Onderzoek naar energie uit waterkracht/participatie duurzame energieprojecten. 
 
Toelichting P&C document: 
Bekijken of de Overstroom, maar ook alle water(gangen) mogelijkheden kunnen bieden (Wetering). 
Daarnaast overleg met initiatiefnemers, Rijkswaterstaat en het Waterschap. 
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
3036 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Energiebesparing stimuleren door het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particulieren, 
bedrijven en verenigingen. 
Wat te doen: 
Wij continueren het verstrekken van duurzaamheidsleningen en waar mogelijk breiden we dit uit 
(asbest eraf, zonnepanelen erop). Het Energieloket kunnen we daarbij inzetten voor adviezen.  
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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3037 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
De hoeveelheid restafval van gemiddeld 125 kg per persoon per jaar terugbrengen naar 75 kg in 
2020. Een betaalbare afvalverwerking in de toekomst. 
Wat te doen: 
Het nieuwe beleid 'Afval scheiden heel gewoon' implementeren en daarbij de reacties/wensen van 
onze inwoners betrekken. 
 
Activiteit: 
 
Implementeren nieuw beleid 'Afval scheiden heel gewoon'. 
 
Toelichting P&C document: 
De hoeveelheid restafval van gemiddeld 125 kg per persoon per jaar terugbrengen naar 75 kg in 
2020. Een betaalbare afvalverwerking in de toekomst. 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
3038 
 

Coalitieakkoord: 
Duurzaamheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Het belang van duurzaamheid onder de aandacht van kinderen brengen. 
Wat te doen: 
Via onze scholen kinderen het belang van duurzaamheid en schone omgeving laten zien en 
ervaren, evental een eigen rol daarin.  We zetten de samenwerking met het NME (Natuur en milieu-
educatie) en Pax Junior voort en we contineren de Schoonmaakdag. We spelen in op initiatieven 
van basisscholen. 
 
 
Activiteit: 
Duurzaamheid onder de aandacht van kinderen brengen.  
 
Toelichting P&C document: 
Via scholen kinderen het belang van duurzaamheid en schone omgeving laten zien en ervaren, net 
als hun eigen rol hierin.  
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 

55



Collegeprogramma 2018-2022  
Samen werken aan een vitale gemeenschap 
18 september 2018 
 

46 

 
3039 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Het verankeren van klimaat en ruimtelijke adaptatie binnen het gemeentelijk beleid. 
Wat te doen: 
November 2018 leggen we de raad een door de regio opgesteld ruimtelijke adaptatie strategie voor. 
Deze strategie is de kapstok voor nieuw beleid. In 2018-2020 brengen we kwetsbare gebieden in 
kaart in een zogeheten stress-test. We stellen met de regio een uitvoeringsprogramma op om de 
opgaven het hoofd te bieden. We benutten financiële middelen (subsidies) in regio verband 
optimaal.  
 
Activiteit: 
Opstellen uitvoeringsprogramma klimaat en ruimtelijke adaptatie strategie. 
 
Toelichting P&C document: 
Deze strategie is de kapstok voor nieuw beleid. In 2018-2020 kwetsbare gebieden in kaart brengen 
in zogeheten stress-test.  
 
Wanneer: 
2020 - 2e halfjaar 
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Programma 4 | Burger, bestuur en veiligheid 
 
4011 
 

Coalitieakkoord: 
Algemeen: Adequate 
en snelle 
vergunningverlening 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Een adequate en snelle vergunningverlening, ontdaan van onnodige regels, met duidelijke 
voorwaarden, snellere besluitvorming en goede communicatie. 
Wat te doen: 
Wij handelen alle vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen af. Hierbij passen wij een 
integrale benadering toe en we gaan uit van de inwoner en in de geest van de Omgevingswet. 
Waar mogelijk staan wij meldingen toe in plaats van een vergunningvereiste.  
 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
Wij handelen alle vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen af. Hierbij passen wij een 
integrale benadering toe en we gaan uit van de inwoner en in de geest van de Omgevingswet. 
Waar mogelijk staan wij meldingen toe in plaats van een vergunningvereiste.  
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
4012 
 

Coalitieakkoord: 
Omgevingswet 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Implementatie van de Omgevingswet in 2021 
Wat te doen: 
We voeren hiervoor het plan van aanpak uit, zodat de implementatie op 1 januari 2021gereed is. 
Activiteit: 
Uitvoering plan van aanpak Omgevingswet. 
 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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3039 
 

Coalitieakkoord: 
Flankerend 
waterbeleid 

Portefeuillehouder: 
Ans Mol 

Wat willen we bereiken: 
Het verankeren van klimaat en ruimtelijke adaptatie binnen het gemeentelijk beleid. 
Wat te doen: 
November 2018 leggen we de raad een door de regio opgesteld ruimtelijke adaptatie strategie voor. 
Deze strategie is de kapstok voor nieuw beleid. In 2018-2020 brengen we kwetsbare gebieden in 
kaart in een zogeheten stress-test. We stellen met de regio een uitvoeringsprogramma op om de 
opgaven het hoofd te bieden. We benutten financiële middelen (subsidies) in regio verband 
optimaal.  
 
Activiteit: 
Opstellen uitvoeringsprogramma klimaat en ruimtelijke adaptatie strategie. 
 
Toelichting P&C document: 
Deze strategie is de kapstok voor nieuw beleid. In 2018-2020 kwetsbare gebieden in kaart brengen 
in zogeheten stress-test.  
 
Wanneer: 
2020 - 2e halfjaar 
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Programma 4 | Burger, bestuur en veiligheid 
 
4011 
 

Coalitieakkoord: 
Algemeen: Adequate 
en snelle 
vergunningverlening 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Een adequate en snelle vergunningverlening, ontdaan van onnodige regels, met duidelijke 
voorwaarden, snellere besluitvorming en goede communicatie. 
Wat te doen: 
Wij handelen alle vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen af. Hierbij passen wij een 
integrale benadering toe en we gaan uit van de inwoner en in de geest van de Omgevingswet. 
Waar mogelijk staan wij meldingen toe in plaats van een vergunningvereiste.  
 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
Wij handelen alle vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen af. Hierbij passen wij een 
integrale benadering toe en we gaan uit van de inwoner en in de geest van de Omgevingswet. 
Waar mogelijk staan wij meldingen toe in plaats van een vergunningvereiste.  
 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
4012 
 

Coalitieakkoord: 
Omgevingswet 

Portefeuillehouder: 
Sander Bos 

Wat willen we bereiken: 
Implementatie van de Omgevingswet in 2021 
Wat te doen: 
We voeren hiervoor het plan van aanpak uit, zodat de implementatie op 1 januari 2021gereed is. 
Activiteit: 
Uitvoering plan van aanpak Omgevingswet. 
 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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4013 
 

Coalitieakkoord: 
Handhavingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
We willen een adequaat en resoluut handhavingsbeleid maar wel met zorgplicht en gezond 
verstand. 
Wat te doen: 
Wij gaan een integraal handhavingsbeleid opstellen. 
Activiteit: 
Opstellen integraal handhavingsbeleid. 
 
Toelichting P&C document: 
Een adequaat en resoluut handhavingsbeleid met zorgplicht en gezond verstand. 
Wanneer: 
2020 - 1e halfjaar 

  

 
4014 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering: 
Service aan de 
inwoner 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Onderzoeken mogelijkheden subsidieloket 
Wat te doen: 
Nut en noodzaak en mogelijkheden subsidieloket of iets dergelijks onderzoeken  
 
Activiteit: 
Onderzoeken mogelijkheden subsidieloket. 
 
Toelichting P&C document: 
Wat is het nut en noodzaak en wat zijn de mogelijkheden van een subsidieloket.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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4021 
 

Coalitieakkoord: 
Veiligheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Goede hulpverlening door brandweer, politie en medische hulpdiensten. 
Wat te doen: 
Wij dragen bij aan een actieve werving van vrijwilligers voor de lokale brandweerkorpsen. In 
samenwerking met VRGZ onderzoeken wij of andere vormen van vrijwillige brandweerzorg mogelijk 
zijn. 
 
Activiteit: 
Goede hulpverlening door brandweer, politie en medische hulpdiensten. 
Toelichting P&C document: 
Bijdragen aan actieve werving van vrijwilligers voor lokale brandweerkorpsen. In samenwerking met 
VRGZ andere vormen van vrijwillige brandweerzorg onderzoeken. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
4022 
 

Coalitieakkoord: 
Veiligheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Veiligheid is een randvoorwaarde voor leefbaarheid 
Wat te doen: 
Opstellen beleidsplan Integrale veiligheid (preventie, samenwerking politie, handhaving APV, inzet 
BOA'S, ondermijning, keurmerk veilig buitengebied) 
 
Activiteit: 
Opstellen beleidsplan Integrale Veiligheid. 
 
Toelichting P&C document: 
Veiligheid is een randvoorwaarde voor leefbaarheid. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 

58



Collegeprogramma 2018-2022  
Samen werken aan een vitale gemeenschap 
18 september 2018 
 

48 

 
 
4013 
 

Coalitieakkoord: 
Handhavingsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
We willen een adequaat en resoluut handhavingsbeleid maar wel met zorgplicht en gezond 
verstand. 
Wat te doen: 
Wij gaan een integraal handhavingsbeleid opstellen. 
Activiteit: 
Opstellen integraal handhavingsbeleid. 
 
Toelichting P&C document: 
Een adequaat en resoluut handhavingsbeleid met zorgplicht en gezond verstand. 
Wanneer: 
2020 - 1e halfjaar 

  

 
4014 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering: 
Service aan de 
inwoner 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Onderzoeken mogelijkheden subsidieloket 
Wat te doen: 
Nut en noodzaak en mogelijkheden subsidieloket of iets dergelijks onderzoeken  
 
Activiteit: 
Onderzoeken mogelijkheden subsidieloket. 
 
Toelichting P&C document: 
Wat is het nut en noodzaak en wat zijn de mogelijkheden van een subsidieloket.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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4021 
 

Coalitieakkoord: 
Veiligheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Goede hulpverlening door brandweer, politie en medische hulpdiensten. 
Wat te doen: 
Wij dragen bij aan een actieve werving van vrijwilligers voor de lokale brandweerkorpsen. In 
samenwerking met VRGZ onderzoeken wij of andere vormen van vrijwillige brandweerzorg mogelijk 
zijn. 
 
Activiteit: 
Goede hulpverlening door brandweer, politie en medische hulpdiensten. 
Toelichting P&C document: 
Bijdragen aan actieve werving van vrijwilligers voor lokale brandweerkorpsen. In samenwerking met 
VRGZ andere vormen van vrijwillige brandweerzorg onderzoeken. 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 

  

 
4022 
 

Coalitieakkoord: 
Veiligheidsbeleid 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Veiligheid is een randvoorwaarde voor leefbaarheid 
Wat te doen: 
Opstellen beleidsplan Integrale veiligheid (preventie, samenwerking politie, handhaving APV, inzet 
BOA'S, ondermijning, keurmerk veilig buitengebied) 
 
Activiteit: 
Opstellen beleidsplan Integrale Veiligheid. 
 
Toelichting P&C document: 
Veiligheid is een randvoorwaarde voor leefbaarheid. 
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 
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4031 
 

Coalitieakkoord: 
Bestuur 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
College- en raadsleden zijn zich bewust van hun handelen als politiek ambtsdrager, waarbij iedere 
schijn van belangenverstrengeling vermeden wordt. 
Wat te doen: 
Een programma integriteit politieke ambtsdragers volgen. 
 
Activiteit: 
Workshop 'bestuurlijke integriteit'. 
 
Toelichting P&C document: 
College- en raadsleden zijn zich bewust van hun handelen als politiek ambtsdrager, waarbij iedere 
schijn van belangenverstrengeling vermeden wordt. 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
4032 
 

Coalitieakkoord: 
Bestuur 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Inwoners maken hun meningen en wensen over het leefklimaat in hun eigen dorp kenbaar. 
Wat te doen: 
We voeren eenmaal per 3 jaar (2018, 2021) een klanttevredenheidsonderzoek uit. 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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4033 
 

Coalitieakkoord: 
Bestuur 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Belanghebbenden zijn actief en tijdig betrokken bij het opstellen van gemeentelijke 
(beleids)plannen. 
Wat te doen: 
Wij maken een projectvoorstel over organisatiebrede aanpak van Burgerparticipatie. Hierin nemen 
we de uitgangspunten voor Burgerparticipatie op. De raad ontvangt een richtlijnennotitie. 
 
Activiteit: 
Uitvoeren projectvoorstel organisatiebrede aanpak Burgerparticipatie. 
 
Toelichting P&C document: 
Belanghebbenden zijn actief en tijdig betrokken bij het opstellen van gemeentelijke 
(beleids)plannen. 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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4031 
 

Coalitieakkoord: 
Bestuur 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
College- en raadsleden zijn zich bewust van hun handelen als politiek ambtsdrager, waarbij iedere 
schijn van belangenverstrengeling vermeden wordt. 
Wat te doen: 
Een programma integriteit politieke ambtsdragers volgen. 
 
Activiteit: 
Workshop 'bestuurlijke integriteit'. 
 
Toelichting P&C document: 
College- en raadsleden zijn zich bewust van hun handelen als politiek ambtsdrager, waarbij iedere 
schijn van belangenverstrengeling vermeden wordt. 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
4032 
 

Coalitieakkoord: 
Bestuur 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Inwoners maken hun meningen en wensen over het leefklimaat in hun eigen dorp kenbaar. 
Wat te doen: 
We voeren eenmaal per 3 jaar (2018, 2021) een klanttevredenheidsonderzoek uit. 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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4033 
 

Coalitieakkoord: 
Bestuur 

Portefeuillehouder: 
Bert van Swam 

Wat willen we bereiken: 
Belanghebbenden zijn actief en tijdig betrokken bij het opstellen van gemeentelijke 
(beleids)plannen. 
Wat te doen: 
Wij maken een projectvoorstel over organisatiebrede aanpak van Burgerparticipatie. Hierin nemen 
we de uitgangspunten voor Burgerparticipatie op. De raad ontvangt een richtlijnennotitie. 
 
Activiteit: 
Uitvoeren projectvoorstel organisatiebrede aanpak Burgerparticipatie. 
 
Toelichting P&C document: 
Belanghebbenden zijn actief en tijdig betrokken bij het opstellen van gemeentelijke 
(beleids)plannen. 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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PROGRAMMA 5 | BEDRIJFSVOERING 
 
5011 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Een klein, efficiënt ambtelijk apparaat. 
Wat te doen: 
We stellen een business case op voor outsourcing van (onderdelen van) de bedrijfsvoering. Op 
basis van een goede balans in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid maken we een keuze in een 
aantal scenario's. We starten het onderzoek najaar 2018 en betrekken daarbij uitgangspunten over 
het KCC uit het coalitieakkoord.  We investeren in het regievoeren. We voeren verbetermaatregelen 
door om de regiefunctie te versterken. 
Activiteit: 
Opstellen business case voor outsourcing van de bedrijfsvoering.  
 
Toelichting P&C document: 
Op basis van een goede balans in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. We investeren in het 
regievoeren en voeren verbetermaatregelen door om de regiefunctie te versterken.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
5012 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Het proces van dienstverlening is vanuit het zaakgericht werken te volgen. 
Wat te doen: 
We actualiseren de gemeentelijke website. De website bevat gerichte informatie over onze 
dienstverlening, veel gestelde vragen en het is ons digitaal loket/gemeente portal.  
Wij richten de processen zo in dat burgers en ondernemers meerdere diensten digitaal kunnen 
aanvragen, afhandelen en volgen. 
We gaan gebruik maken van de berichtenbox van mijnoverheid.nl, zodat we de inwoner ook via 
deze weg kunnen informeren.   
Wij sturen actief op doorloop- en afhandelingstermijnen. Wij zijn aanspreekbaar voor inwoners en 
informeren actief. 
 
Activiteit: 
Actualiseren digitale dienstverlening. 
 
Toelichting P&C document: 
Aansluiten bij mijnoverheid, website actualiseren (digitaal loket/gemeente portal), processen goed 
inrichten op zaakgericht werken.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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PROGRAMMA 5 | BEDRIJFSVOERING 
 
5011 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Een klein, efficiënt ambtelijk apparaat. 
Wat te doen: 
We stellen een business case op voor outsourcing van (onderdelen van) de bedrijfsvoering. Op 
basis van een goede balans in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid maken we een keuze in een 
aantal scenario's. We starten het onderzoek najaar 2018 en betrekken daarbij uitgangspunten over 
het KCC uit het coalitieakkoord.  We investeren in het regievoeren. We voeren verbetermaatregelen 
door om de regiefunctie te versterken. 
Activiteit: 
Opstellen business case voor outsourcing van de bedrijfsvoering.  
 
Toelichting P&C document: 
Op basis van een goede balans in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. We investeren in het 
regievoeren en voeren verbetermaatregelen door om de regiefunctie te versterken.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
5012 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Het proces van dienstverlening is vanuit het zaakgericht werken te volgen. 
Wat te doen: 
We actualiseren de gemeentelijke website. De website bevat gerichte informatie over onze 
dienstverlening, veel gestelde vragen en het is ons digitaal loket/gemeente portal.  
Wij richten de processen zo in dat burgers en ondernemers meerdere diensten digitaal kunnen 
aanvragen, afhandelen en volgen. 
We gaan gebruik maken van de berichtenbox van mijnoverheid.nl, zodat we de inwoner ook via 
deze weg kunnen informeren.   
Wij sturen actief op doorloop- en afhandelingstermijnen. Wij zijn aanspreekbaar voor inwoners en 
informeren actief. 
 
Activiteit: 
Actualiseren digitale dienstverlening. 
 
Toelichting P&C document: 
Aansluiten bij mijnoverheid, website actualiseren (digitaal loket/gemeente portal), processen goed 
inrichten op zaakgericht werken.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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PROGRAMMA 5 | BEDRIJFSVOERING 
 
5011 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Een klein, efficiënt ambtelijk apparaat. 
Wat te doen: 
We stellen een business case op voor outsourcing van (onderdelen van) de bedrijfsvoering. Op 
basis van een goede balans in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid maken we een keuze in een 
aantal scenario's. We starten het onderzoek najaar 2018 en betrekken daarbij uitgangspunten over 
het KCC uit het coalitieakkoord.  We investeren in het regievoeren. We voeren verbetermaatregelen 
door om de regiefunctie te versterken. 
Activiteit: 
Opstellen business case voor outsourcing van de bedrijfsvoering.  
 
Toelichting P&C document: 
Op basis van een goede balans in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. We investeren in het 
regievoeren en voeren verbetermaatregelen door om de regiefunctie te versterken.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
5012 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Het proces van dienstverlening is vanuit het zaakgericht werken te volgen. 
Wat te doen: 
We actualiseren de gemeentelijke website. De website bevat gerichte informatie over onze 
dienstverlening, veel gestelde vragen en het is ons digitaal loket/gemeente portal.  
Wij richten de processen zo in dat burgers en ondernemers meerdere diensten digitaal kunnen 
aanvragen, afhandelen en volgen. 
We gaan gebruik maken van de berichtenbox van mijnoverheid.nl, zodat we de inwoner ook via 
deze weg kunnen informeren.   
Wij sturen actief op doorloop- en afhandelingstermijnen. Wij zijn aanspreekbaar voor inwoners en 
informeren actief. 
 
Activiteit: 
Actualiseren digitale dienstverlening. 
 
Toelichting P&C document: 
Aansluiten bij mijnoverheid, website actualiseren (digitaal loket/gemeente portal), processen goed 
inrichten op zaakgericht werken.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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PROGRAMMA 5 | BEDRIJFSVOERING 
 
5011 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Een klein, efficiënt ambtelijk apparaat. 
Wat te doen: 
We stellen een business case op voor outsourcing van (onderdelen van) de bedrijfsvoering. Op 
basis van een goede balans in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid maken we een keuze in een 
aantal scenario's. We starten het onderzoek najaar 2018 en betrekken daarbij uitgangspunten over 
het KCC uit het coalitieakkoord.  We investeren in het regievoeren. We voeren verbetermaatregelen 
door om de regiefunctie te versterken. 
Activiteit: 
Opstellen business case voor outsourcing van de bedrijfsvoering.  
 
Toelichting P&C document: 
Op basis van een goede balans in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. We investeren in het 
regievoeren en voeren verbetermaatregelen door om de regiefunctie te versterken.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 

  

 
5012 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Het proces van dienstverlening is vanuit het zaakgericht werken te volgen. 
Wat te doen: 
We actualiseren de gemeentelijke website. De website bevat gerichte informatie over onze 
dienstverlening, veel gestelde vragen en het is ons digitaal loket/gemeente portal.  
Wij richten de processen zo in dat burgers en ondernemers meerdere diensten digitaal kunnen 
aanvragen, afhandelen en volgen. 
We gaan gebruik maken van de berichtenbox van mijnoverheid.nl, zodat we de inwoner ook via 
deze weg kunnen informeren.   
Wij sturen actief op doorloop- en afhandelingstermijnen. Wij zijn aanspreekbaar voor inwoners en 
informeren actief. 
 
Activiteit: 
Actualiseren digitale dienstverlening. 
 
Toelichting P&C document: 
Aansluiten bij mijnoverheid, website actualiseren (digitaal loket/gemeente portal), processen goed 
inrichten op zaakgericht werken.  
 
Wanneer: 
2018 - 2e halfjaar 
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5015 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering. 
Interne 
ontwikkelingen: 
waarborgen van de 
continuïteit van de 
dienstverlening bij een 
calamiteit 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Gegarandeerde beschikbaarheid van de technische infrastructuur binnen 4 uur na uitval. 
Wat te doen: 
Wij stellen een continuïteitsplan (protocol) op met daarin de uitwerking van de technische en 
personele voorbereidingen voor een mogelijke uitwijk. 
 
Activiteit: 
 
Opstellen continuïteitsplan (protocol) technische infrastructuur. 
 
 
Toelichting P&C document: 
De inrichting van een uitwijk van onze technische infrastructuur is nodig om de continuïteit van de 
gemeentelijke dienstverlening en ICT in geval van calamiteiten te garanderen. De uitwijk is 
noodzakelijk voor het voortzetten van de basis dienstverlening als het eigen gemeentehuis getroffen 
is of onbereikbaar is door een calamiteit. De verplichting om een uitwijk in te richten ligt vast in de 
Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). Die verplichting was er al voor de Basisregistratie 
Personen en paspoortuitgifte, maar is nu uitgebreid met andere primaire processen.  
Het continuiteïtsplan is noodzakelijk voor een juiste afstemming met het calamiteitenteam en 
duidelijk te maken wie welke taken wanneer heeft in geval van een calamiteit.  
  
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
5016 
 

Coalitieakkoord: 
Financiën 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Een financieel gezonde en stabiele gemeente. 
Wat te doen: 
Wij monitoren de stabiliteit middels de P&C documenten. Wij gaan heroverwegen of de 
bestuursrapportage in het huidige format de juiste ondersteuning biedt. Er komt een advies vanuit 
control. 
 
Activiteit: 
Heroverwegen P&C document bestuursrapportage. 
 
Toelichting P&C document: 
Biedt het huidige format de juiste ondersteuning voor control.  
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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5013 
 

Coalitieakkoord: 
Financiën (programma 
5) 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
De raad een uitspraak laten doen over de minimale en maximale omvang van de algemene reserve 
(programma 5). 
Wat te doen: 
Wij stellen een visiedocument op over de maximale omvang van het weerstandsvermogen en 
leggen dat voor aan de raad voor besluitvorming. In het kader van risicomanagement is eerder de 
minimale omvang (1) gekoppeld aan de risico's vastegesteld door de gemeenteraad. De meest 
actuele ‘weerstandsfactor’ geven we in P&C documenten in de paragraaf weerstandsvermogen 
aan.  
 
Activiteit: 
Opstellen visiedocument voor minimale en maximale omvang algemene reserve.  
 
Toelichting P&C document: 
In het kader van risicomanagement, vastleggen wat maximale omvang voorweerstandsvermogen 
is.  
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
5014 
 

Coalitieakkoord: 
Financiën 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
De opbrengsten van bijvoorbeeld hondenbelasting inzetten op dit product 
Wat te doen: 
Wij zetten de opbrengsten van bijvoorbeeld hondenbelasting niet meer als algemeen 
dekkingsmiddel in, maar laten dit ten goede komen aan hetzelfde product. Wij verwerken dit in de 
P&C documenten en leggen dat administratief vast. Wij evalueren in een driejaarlijkse cyclus of 
kosten gelijk lopen met de werkelijke inkomsten. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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5015 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering. 
Interne 
ontwikkelingen: 
waarborgen van de 
continuïteit van de 
dienstverlening bij een 
calamiteit 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Gegarandeerde beschikbaarheid van de technische infrastructuur binnen 4 uur na uitval. 
Wat te doen: 
Wij stellen een continuïteitsplan (protocol) op met daarin de uitwerking van de technische en 
personele voorbereidingen voor een mogelijke uitwijk. 
 
Activiteit: 
 
Opstellen continuïteitsplan (protocol) technische infrastructuur. 
 
 
Toelichting P&C document: 
De inrichting van een uitwijk van onze technische infrastructuur is nodig om de continuïteit van de 
gemeentelijke dienstverlening en ICT in geval van calamiteiten te garanderen. De uitwijk is 
noodzakelijk voor het voortzetten van de basis dienstverlening als het eigen gemeentehuis getroffen 
is of onbereikbaar is door een calamiteit. De verplichting om een uitwijk in te richten ligt vast in de 
Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). Die verplichting was er al voor de Basisregistratie 
Personen en paspoortuitgifte, maar is nu uitgebreid met andere primaire processen.  
Het continuiteïtsplan is noodzakelijk voor een juiste afstemming met het calamiteitenteam en 
duidelijk te maken wie welke taken wanneer heeft in geval van een calamiteit.  
  
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
5016 
 

Coalitieakkoord: 
Financiën 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Een financieel gezonde en stabiele gemeente. 
Wat te doen: 
Wij monitoren de stabiliteit middels de P&C documenten. Wij gaan heroverwegen of de 
bestuursrapportage in het huidige format de juiste ondersteuning biedt. Er komt een advies vanuit 
control. 
 
Activiteit: 
Heroverwegen P&C document bestuursrapportage. 
 
Toelichting P&C document: 
Biedt het huidige format de juiste ondersteuning voor control.  
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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5013 
 

Coalitieakkoord: 
Financiën (programma 
5) 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
De raad een uitspraak laten doen over de minimale en maximale omvang van de algemene reserve 
(programma 5). 
Wat te doen: 
Wij stellen een visiedocument op over de maximale omvang van het weerstandsvermogen en 
leggen dat voor aan de raad voor besluitvorming. In het kader van risicomanagement is eerder de 
minimale omvang (1) gekoppeld aan de risico's vastegesteld door de gemeenteraad. De meest 
actuele ‘weerstandsfactor’ geven we in P&C documenten in de paragraaf weerstandsvermogen 
aan.  
 
Activiteit: 
Opstellen visiedocument voor minimale en maximale omvang algemene reserve.  
 
Toelichting P&C document: 
In het kader van risicomanagement, vastleggen wat maximale omvang voorweerstandsvermogen 
is.  
 
Wanneer: 
2019 - 1e halfjaar 

  

 
5014 
 

Coalitieakkoord: 
Financiën 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
De opbrengsten van bijvoorbeeld hondenbelasting inzetten op dit product 
Wat te doen: 
Wij zetten de opbrengsten van bijvoorbeeld hondenbelasting niet meer als algemeen 
dekkingsmiddel in, maar laten dit ten goede komen aan hetzelfde product. Wij verwerken dit in de 
P&C documenten en leggen dat administratief vast. Wij evalueren in een driejaarlijkse cyclus of 
kosten gelijk lopen met de werkelijke inkomsten. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 
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5017 
 

Coalitieakkoord: 
Bestuur en 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Uitgangspunt is gelijkblijvende lastendruk voor de burgers 
Wat te doen: 
De gemeente schikt haar uitgaven naar de beschikbare middelen (stabiel financieel beleid). 
De lastendruk in onze gemeente is en blijft gelijkwaardig met die van vergelijkbare gemeenten. 
Lokale belastingen worden alleen verhoogd als de noodzaak daarvoor aantoonbaar is. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
5021 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering. 
Wettelijke 
ontwikkelingen: 
Implementatie Wet 
Normalisering 
Rechtspositie 
Ambtenaren (WNRA) 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Invoering van het private arbeidsrecht in onze organisatie conform de Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). 
Wat te doen: 
Volgens een plan van aanpak de activiteiten uitvoeren, die nodig zijn om met ingang van 1 januari 
2020 het private arbeidsrecht in onze organisatie ingevoerd te hebben.   
 
Activiteit: 
Opstellen en uitvoeren plan van aanpak voor invoering van het private arbeidsrecht in onze 
organisatie.  
 
 
Toelichting P&C document: 
Implementatie 1 januari 2020.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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Planning 
2e halfjaar 2018 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2018 - 2e halfjaar 1016 Versnellen van kleinere plannen. 
 

2018 - 2e halfjaar 1041 Bijgebouwen in de dorpen en het buitengebied mogen, ook 
bij herbouw, groter worden, bijvoorbeeld tot 200 m2. 

2018 - 2e halfjaar 1044 Voorkomen dat slib en vervuilde grond van buiten onze 
gemeente binnen onze gemeente wordt gestort en/of 
opgeslagen. 

2018 - 2e halfjaar 2012 Kinderen en jongeren vanaf basisschoolleeftijd betrekken bij 
de politiek. 

2018 - 2e halfjaar 2022 Beleid op het gebied van Veilig ouder worden in West Maas 
en Waal. 

2018 - 2e halfjaar 2051 Actuele visie op de onderwijsgebouwen binnen de gemeente 
West Maas en Waal, met een doorkijk naar 2030. 

2018 - 2e halfjaar 2054 Laagtaalvaardige ouders van jonge kinderen zo vroeg 
mogelijk bereiken en ze informeren over welke rol lezen 
speelt in de taalontwikkeling en hen te stimuleren en 
activeren in hun eigen taalontwikkeling. 

2018 - 2e halfjaar 3011 Een ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het 
behoud van ons landelijk karakter (groen moet zoveel 
mogelijk groen blijven). 

2018 - 2e halfjaar 3012 Het verlichtingsplan voor de wegen voldoet aan kaders die 
gelden voor veiligheid en duurzaamheid. Energie besparen 
door verdere toepassing van LED-verlichting (openbare 
ruimte). 

2018 - 2e halfjaar 3022 Een goede bereikbaarheid van de gemeente aan de 
westzijde. 

2018 - 2e halfjaar 3023 Goed bijgehouden en veilige wegen. 
 

2018 - 2e halfjaar 3024 Behoud en zo mogelijk verbetering van de mogelijkheden tot 
deelname aan vormen van mobiliteit. 

2018 - 2e halfjaar 3032 Regenwaterafvoer zoveel mogelijk afkoppelen van het riool. 
 

2018 - 2e halfjaar 4021 Goede hulpverlening door brandweer, politie en medische 
hulpdiensten. 

2018 - 2e halfjaar 4032 Inwoners maken hun meningen en wensen over het 
leefklimaat in hun eigen dorp kenbaar. 

2018 - 2e halfjaar 5012 Het proces van dienstverlening is vanuit het zaakgericht 
werken te volgen. 
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5017 
 

Coalitieakkoord: 
Bestuur en 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder: 
Ton de Vree 

Wat willen we bereiken: 
Uitgangspunt is gelijkblijvende lastendruk voor de burgers 
Wat te doen: 
De gemeente schikt haar uitgaven naar de beschikbare middelen (stabiel financieel beleid). 
De lastendruk in onze gemeente is en blijft gelijkwaardig met die van vergelijkbare gemeenten. 
Lokale belastingen worden alleen verhoogd als de noodzaak daarvoor aantoonbaar is. 
 
Activiteit: 
Bestaand beleid/huidige werkwijze. 
 
Toelichting P&C document: 
 
Wanneer: 
Doorlopend 

  

 
5021 
 

Coalitieakkoord: 
Bedrijfsvoering. 
Wettelijke 
ontwikkelingen: 
Implementatie Wet 
Normalisering 
Rechtspositie 
Ambtenaren (WNRA) 

Portefeuillehouder: 
Vincent van 
Neerbos 

Wat willen we bereiken: 
Invoering van het private arbeidsrecht in onze organisatie conform de Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). 
Wat te doen: 
Volgens een plan van aanpak de activiteiten uitvoeren, die nodig zijn om met ingang van 1 januari 
2020 het private arbeidsrecht in onze organisatie ingevoerd te hebben.   
 
Activiteit: 
Opstellen en uitvoeren plan van aanpak voor invoering van het private arbeidsrecht in onze 
organisatie.  
 
 
Toelichting P&C document: 
Implementatie 1 januari 2020.  
 
Wanneer: 
2019 - 2e halfjaar 
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Planning 
2e halfjaar 2018 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2018 - 2e halfjaar 1016 Versnellen van kleinere plannen. 
 

2018 - 2e halfjaar 1041 Bijgebouwen in de dorpen en het buitengebied mogen, ook 
bij herbouw, groter worden, bijvoorbeeld tot 200 m2. 

2018 - 2e halfjaar 1044 Voorkomen dat slib en vervuilde grond van buiten onze 
gemeente binnen onze gemeente wordt gestort en/of 
opgeslagen. 

2018 - 2e halfjaar 2012 Kinderen en jongeren vanaf basisschoolleeftijd betrekken bij 
de politiek. 

2018 - 2e halfjaar 2022 Beleid op het gebied van Veilig ouder worden in West Maas 
en Waal. 

2018 - 2e halfjaar 2051 Actuele visie op de onderwijsgebouwen binnen de gemeente 
West Maas en Waal, met een doorkijk naar 2030. 

2018 - 2e halfjaar 2054 Laagtaalvaardige ouders van jonge kinderen zo vroeg 
mogelijk bereiken en ze informeren over welke rol lezen 
speelt in de taalontwikkeling en hen te stimuleren en 
activeren in hun eigen taalontwikkeling. 

2018 - 2e halfjaar 3011 Een ruimtelijk indelingsbeleid dat gericht is op kwaliteit en het 
behoud van ons landelijk karakter (groen moet zoveel 
mogelijk groen blijven). 

2018 - 2e halfjaar 3012 Het verlichtingsplan voor de wegen voldoet aan kaders die 
gelden voor veiligheid en duurzaamheid. Energie besparen 
door verdere toepassing van LED-verlichting (openbare 
ruimte). 

2018 - 2e halfjaar 3022 Een goede bereikbaarheid van de gemeente aan de 
westzijde. 

2018 - 2e halfjaar 3023 Goed bijgehouden en veilige wegen. 
 

2018 - 2e halfjaar 3024 Behoud en zo mogelijk verbetering van de mogelijkheden tot 
deelname aan vormen van mobiliteit. 

2018 - 2e halfjaar 3032 Regenwaterafvoer zoveel mogelijk afkoppelen van het riool. 
 

2018 - 2e halfjaar 4021 Goede hulpverlening door brandweer, politie en medische 
hulpdiensten. 

2018 - 2e halfjaar 4032 Inwoners maken hun meningen en wensen over het 
leefklimaat in hun eigen dorp kenbaar. 

2018 - 2e halfjaar 5012 Het proces van dienstverlening is vanuit het zaakgericht 
werken te volgen. 
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1e halfjaar 2019 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2019 - 1e halfjaar 1012 Het stimuleren van aantrekkelijke en passende 
nieuwbouwprojecten, zoals de herontwikkeling van 
verpauperde panden en terreinen. 

2019 - 1e halfjaar 1012 Het stimuleren van aantrekkelijke en passende 
nieuwbouwprojecten, zoals de herontwikkeling van 
verpauperde panden en terreinen. 

2019 - 1e halfjaar 1036 Kleinschalige bedrijvigheid krijgt ruimte in elk dorp. 
Anticiperen op uitbreiding van bedrijventerreinen. 

2019 - 1e halfjaar 1042 Stallen met meerdere bouwlagen worden niet toegestaan. 
 

2019 - 1e halfjaar 2011 Samen met het onderwijs (Primair en Voortgezet) en 
ondernemers jongeren enthousiasmeren voor met name 
werk in techniek en zorg. 

2019 - 1e halfjaar 2015 Samenwerkingsafspraken rondom Passend onderwijs. 
 

2019 - 1e halfjaar 2016 Het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgevoerd. 
 

2019 - 1e halfjaar 2021 Dat zorg snel beschikbaar komt en op de goede manier wordt 
ingezet met het juiste resultaat. 

2019 - 1e halfjaar 2024 Meer laaggeletterden op locatie bereiken. 
 

2019 - 1e halfjaar 2031 Dekkend netwerk van AED's binnen de gemeente, 
evenwichtig verdeeld binnen de gemeente. 

2019 - 1e halfjaar 2032 Jongeren en ouders zijn zich nog meer bewust van de 
gevolgen en consequenties van drugs- en alcoholgebruik. 

2019 - 1e halfjaar 2033 Lokaal beleid op Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 
 

2019 - 1e halfjaar 2041 Bevorderen van een goede exploitatie van de archeologische 
vondsten Over de Maas. 

2019 - 1e halfjaar 2042 Exposeren van de vondsten van Expeditie Over de Maas. 
 

2019 - 1e halfjaar 2044 Vereenvoudigen van de uitvoering van het minimabeleid. 
 

2019 - 1e halfjaar 2045 Een lokale Sociale Kaart. 
 

2019 - 1e halfjaar 2046 'Landelijke' activiteiten op sportgebied passend bij de 
gemeente West Maas en Waal naar de gemeente halen. 

2019 - 1e halfjaar 2047 Ondersteunen en faciliteren van verenigingen, 
systeemverenigingen en hun vrijwilligers. 

2019 - 1e halfjaar 2052 Nieuwbouw van een accommodatie op het Leones-terrein. 
 

2019 - 1e halfjaar 3013 Een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen. 
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Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2019 - 1e halfjaar 3015 Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed 
bijgehouden entree's van de dorpen. 

2019 - 1e halfjaar 3033 Asbestsanering. 
 

2019 - 1e halfjaar 3037 De hoeveelheid restafval van gemiddeld 125 kg per persoon 
per jaar terugbrengen naar 75 kg in 2020. Een betaalbare 
afvalverwerking in de toekomst. 

2019 - 1e halfjaar 4022 Veiligheid is een randvoorwaarde voor leefbaarheid. 
 

2019 - 1e halfjaar 4031 College- en raadsleden zijn zich bewust van hun handelen 
als politiek ambtsdrager, waarbij iedere schijn van 
belangenverstrengeling vermeden wordt. 

2019 - 1e halfjaar 5013 De raad een uitspraak laten doen over de minimale en 
maximale omvang van de algemene reserve (programma 5). 
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1e halfjaar 2019 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2019 - 1e halfjaar 1012 Het stimuleren van aantrekkelijke en passende 
nieuwbouwprojecten, zoals de herontwikkeling van 
verpauperde panden en terreinen. 

2019 - 1e halfjaar 1012 Het stimuleren van aantrekkelijke en passende 
nieuwbouwprojecten, zoals de herontwikkeling van 
verpauperde panden en terreinen. 

2019 - 1e halfjaar 1036 Kleinschalige bedrijvigheid krijgt ruimte in elk dorp. 
Anticiperen op uitbreiding van bedrijventerreinen. 

2019 - 1e halfjaar 1042 Stallen met meerdere bouwlagen worden niet toegestaan. 
 

2019 - 1e halfjaar 2011 Samen met het onderwijs (Primair en Voortgezet) en 
ondernemers jongeren enthousiasmeren voor met name 
werk in techniek en zorg. 

2019 - 1e halfjaar 2015 Samenwerkingsafspraken rondom Passend onderwijs. 
 

2019 - 1e halfjaar 2016 Het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgevoerd. 
 

2019 - 1e halfjaar 2021 Dat zorg snel beschikbaar komt en op de goede manier wordt 
ingezet met het juiste resultaat. 

2019 - 1e halfjaar 2024 Meer laaggeletterden op locatie bereiken. 
 

2019 - 1e halfjaar 2031 Dekkend netwerk van AED's binnen de gemeente, 
evenwichtig verdeeld binnen de gemeente. 

2019 - 1e halfjaar 2032 Jongeren en ouders zijn zich nog meer bewust van de 
gevolgen en consequenties van drugs- en alcoholgebruik. 

2019 - 1e halfjaar 2033 Lokaal beleid op Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 
 

2019 - 1e halfjaar 2041 Bevorderen van een goede exploitatie van de archeologische 
vondsten Over de Maas. 

2019 - 1e halfjaar 2042 Exposeren van de vondsten van Expeditie Over de Maas. 
 

2019 - 1e halfjaar 2044 Vereenvoudigen van de uitvoering van het minimabeleid. 
 

2019 - 1e halfjaar 2045 Een lokale Sociale Kaart. 
 

2019 - 1e halfjaar 2046 'Landelijke' activiteiten op sportgebied passend bij de 
gemeente West Maas en Waal naar de gemeente halen. 

2019 - 1e halfjaar 2047 Ondersteunen en faciliteren van verenigingen, 
systeemverenigingen en hun vrijwilligers. 

2019 - 1e halfjaar 2052 Nieuwbouw van een accommodatie op het Leones-terrein. 
 

2019 - 1e halfjaar 3013 Een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen. 
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Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2019 - 1e halfjaar 3015 Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed 
bijgehouden entree's van de dorpen. 

2019 - 1e halfjaar 3033 Asbestsanering. 
 

2019 - 1e halfjaar 3037 De hoeveelheid restafval van gemiddeld 125 kg per persoon 
per jaar terugbrengen naar 75 kg in 2020. Een betaalbare 
afvalverwerking in de toekomst. 

2019 - 1e halfjaar 4022 Veiligheid is een randvoorwaarde voor leefbaarheid. 
 

2019 - 1e halfjaar 4031 College- en raadsleden zijn zich bewust van hun handelen 
als politiek ambtsdrager, waarbij iedere schijn van 
belangenverstrengeling vermeden wordt. 

2019 - 1e halfjaar 5013 De raad een uitspraak laten doen over de minimale en 
maximale omvang van de algemene reserve (programma 5). 
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2e halfjaar 2019 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2019 - 2e halfjaar 1031 Ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen. 
 

2019 - 2e halfjaar 1033 De mogelijkheden voor een samenwerking met beide 
Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT), RBT Rivierenland 
en RBT KAN, onderzoeken. 

2019 - 2e halfjaar 1047 Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas met 
slib/specie van buiten ons gebied. 

2019 - 2e halfjaar 2013 De overgang van 18 min naar 18 plus verloopt probleemloos. 
 

2019 - 2e halfjaar 2014 Beleidskader lokale behoefte Pleegzorg. 
 

2019 - 2e halfjaar 2034 Het beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke 
Opvang wordt uitgevoerd. 

2019 - 2e halfjaar 2035 Partijen steken gezamenlijk in op preventie. 
 

2019 - 2e halfjaar 2043 Dorpsplatforms hebben een vrij te  besteden budget voor 
invulling van kleine initiatieven in het dorp. 

2019 - 2e halfjaar 2048 Het evenement Dijkensport.nl behouden binnen de gemeente 
West Maas en Waal. 

2019 - 2e halfjaar 2049 Ontwikkelen van Sjors Sportief en Sjors Creatief. 
 

2019 - 2e halfjaar 2053 Leegstand van lokalen en of andere verhuurruimten in de 
MFA's leidt niet tot financiële problemen bij MFA besturen. 

2019 - 2e halfjaar 3021 Ontmoedigen van sluipverkeer. 
 

2019 - 2e halfjaar 3031 Energiebesparing voor alle eigen gebouwen van de 
gemeente. 

2019 - 2e halfjaar 3034 Duurzame energieopwekking. 
 

2019 - 2e halfjaar 4014 Onderzoeken mogelijkheden subsidieloket. 
 

2019 - 2e halfjaar 4033 Belanghebbenden zijn actief en tijdig betrokken bij het 
opstellen van gemeentelijke (beleids)plannen.  

2019 - 2e halfjaar 5011 Een klein, efficiënt ambtelijk apparaat. 
 

2019 - 2e halfjaar 5021 Invoering van het private arbeidsrecht in onze organisatie 
conform de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
(WNRA). 
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2020-2021 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2021 - 1e halfjaar 1011 Het woningbeleid anticipeert op de toekomstige woonvraag 
van met name starters, senioren en doorstromers. 

2021 - 2e halfjaar 1017 Voorkomen van verpaupering, in geval van vrijkomende 
bebouwing. 

2020 - 2e halfjaar 1032 Aansluiten van het buitengebied op het glasvezelnetwerk. 
 

2021 - 2e halfjaar 1045 De natuur rondom 'Over de Maas' teruggeven aan onze 
inwoners. Hier extensieve recreatie toestaan. 

2020 - 1e halfjaar 2041 Periodiek subsidies bekijken op nut en noodzaak. 
 

2020 - 1e halfjaar 3014 Een facelift van het Dorpsplein en de Sportlaan. 
 

2020 - 1e halfjaar 3017 Herinrichten van de Dorpstraat in Wamel met aandacht voor 
de parkeerproblematiek. 

2020 - 2e halfjaar 3025 (Snel)fietspaden hebben duidelijke verbinding op de 
fietsknooppunten. 

2020 - 2e halfjaar 3039 Het verankeren van klimaat en ruimtelijke adaptatie binnen 
het gemeentelijk beleid. 

2020 - 1e halfjaar 4013 We willen een adequaat en resoluut handhavingsbeleid maar 
wel met zorgplicht en gezond verstand. 
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2e halfjaar 2019 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2019 - 2e halfjaar 1031 Ruimere mogelijkheden voor camperplaatsen. 
 

2019 - 2e halfjaar 1033 De mogelijkheden voor een samenwerking met beide 
Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT), RBT Rivierenland 
en RBT KAN, onderzoeken. 

2019 - 2e halfjaar 1047 Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas met 
slib/specie van buiten ons gebied. 

2019 - 2e halfjaar 2013 De overgang van 18 min naar 18 plus verloopt probleemloos. 
 

2019 - 2e halfjaar 2014 Beleidskader lokale behoefte Pleegzorg. 
 

2019 - 2e halfjaar 2034 Het beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke 
Opvang wordt uitgevoerd. 

2019 - 2e halfjaar 2035 Partijen steken gezamenlijk in op preventie. 
 

2019 - 2e halfjaar 2043 Dorpsplatforms hebben een vrij te  besteden budget voor 
invulling van kleine initiatieven in het dorp. 

2019 - 2e halfjaar 2048 Het evenement Dijkensport.nl behouden binnen de gemeente 
West Maas en Waal. 

2019 - 2e halfjaar 2049 Ontwikkelen van Sjors Sportief en Sjors Creatief. 
 

2019 - 2e halfjaar 2053 Leegstand van lokalen en of andere verhuurruimten in de 
MFA's leidt niet tot financiële problemen bij MFA besturen. 

2019 - 2e halfjaar 3021 Ontmoedigen van sluipverkeer. 
 

2019 - 2e halfjaar 3031 Energiebesparing voor alle eigen gebouwen van de 
gemeente. 

2019 - 2e halfjaar 3034 Duurzame energieopwekking. 
 

2019 - 2e halfjaar 4014 Onderzoeken mogelijkheden subsidieloket. 
 

2019 - 2e halfjaar 4033 Belanghebbenden zijn actief en tijdig betrokken bij het 
opstellen van gemeentelijke (beleids)plannen.  

2019 - 2e halfjaar 5011 Een klein, efficiënt ambtelijk apparaat. 
 

2019 - 2e halfjaar 5021 Invoering van het private arbeidsrecht in onze organisatie 
conform de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
(WNRA). 
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2020-2021 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

2021 - 1e halfjaar 1011 Het woningbeleid anticipeert op de toekomstige woonvraag 
van met name starters, senioren en doorstromers. 

2021 - 2e halfjaar 1017 Voorkomen van verpaupering, in geval van vrijkomende 
bebouwing. 

2020 - 2e halfjaar 1032 Aansluiten van het buitengebied op het glasvezelnetwerk. 
 

2021 - 2e halfjaar 1045 De natuur rondom 'Over de Maas' teruggeven aan onze 
inwoners. Hier extensieve recreatie toestaan. 

2020 - 1e halfjaar 2041 Periodiek subsidies bekijken op nut en noodzaak. 
 

2020 - 1e halfjaar 3014 Een facelift van het Dorpsplein en de Sportlaan. 
 

2020 - 1e halfjaar 3017 Herinrichten van de Dorpstraat in Wamel met aandacht voor 
de parkeerproblematiek. 

2020 - 2e halfjaar 3025 (Snel)fietspaden hebben duidelijke verbinding op de 
fietsknooppunten. 

2020 - 2e halfjaar 3039 Het verankeren van klimaat en ruimtelijke adaptatie binnen 
het gemeentelijk beleid. 

2020 - 1e halfjaar 4013 We willen een adequaat en resoluut handhavingsbeleid maar 
wel met zorgplicht en gezond verstand. 
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Doorlopend 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

Doorlopend 1013 Het toestaan van woningsplitsing, zodat meer 
gezinnen/generaties op een adres kunnen wonen. 

Doorlopend 1014 Volgen van de prestatieafspraken over het aanbod van 
sociale huurwoningen. 

Doorlopend 1015 Woonstichting De Kernen verleiden tot extra stappen naar 
meer betaalbare en sociale huurwoningen, als dat nodig is. 

Doorlopend 1018 Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt 
voor kunnen worden gemaakt. 

Doorlopend 1021 Alle dorpen komen aan bod. Zowel particulieren als 
ontwikkelaars kunnen in alle openheid meedingen naar 
bouwkavels. 

Doorlopend 1034 Het huidige recreatieaanbod versterken en verbreden door 
nieuwe recreatieondernemingen te verwelkomen. 

Doorlopend 1035 Behoud van detailhandel op plaatsen waar detailhandel 
levensvatbaar is. Waar dat niet het geval is, meewerken aan 
realisatie van slimme combinatiewinkels. Het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden en verbreding van detailhandel. 

Doorlopend 1037 Een Keurmerk Veilig Ondernemen voor onze 
bedrijventerreinen en deze verder verglazen. 

Doorlopend 1038 Sterk inzetten op promotie van het land van Maas en Waal. 
 

Doorlopend 1043 Oplossen van de hoog- en kwelwaterproblematiek. 
 

Doorlopend 1046 Ontwikkelingen van de natuurinrichting van de uiterwaarden 
Wamel-Dreumel-Heerewaarden kritisch volgen. 

Doorlopend 1048 Voorkomen van toekomstige ontzandingen. 
 

Doorlopend 2023 In het kader van laaggeletterdheid en inburgering 
continueren en versterken van Digi-Taalhuis. 

Doorlopend 3016 De parkeerproblematiek in oudere wijken oplossen. 
 

Doorlopend 3018 Dorpsconciërges en onderhoudsbrigade uitbreiden met 
afvalcoaches. 

Doorlopend 3035 Het verkennen van energie uit waterkracht en het 
participeren in duurzame energieprojecten elders. 

Doorlopend 3036 Energiebesparing stimuleren door het verstrekken van 
duurzaamheidsleningen aan particulieren, bedrijven en 
verenigingen. 

Doorlopend 3038 Het belang van duurzaamheid onder de aandacht van 
kinderen brengen. 
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Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

Doorlopend 4011 Een adequate en snelle vergunningverlening, ontdaan van 
onnodige regels, met duidelijke voorwaarden, snellere 
besluitvorming en goede communicatie. 

Doorlopend 4012 Implementatie van de Omgevingswet in 2021. 
 

Doorlopend 5014 De opbrengsten van bijvoorbeeld hondenbelasting inzetten 
op dit product. 

Doorlopend 5015 Gegarandeerde beschikbaarheid van de technische 
infrastructuur binnen 4 uur na uitval. 

Doorlopend 5016 Een financieel gezonde en stabiele gemeente. 
 

Doorlopend 5017 Uitgangspunt is gelijkblijvende lastendruk voor de burgers. 
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Doorlopend 
 
Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

Doorlopend 1013 Het toestaan van woningsplitsing, zodat meer 
gezinnen/generaties op een adres kunnen wonen. 

Doorlopend 1014 Volgen van de prestatieafspraken over het aanbod van 
sociale huurwoningen. 

Doorlopend 1015 Woonstichting De Kernen verleiden tot extra stappen naar 
meer betaalbare en sociale huurwoningen, als dat nodig is. 

Doorlopend 1018 Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt 
voor kunnen worden gemaakt. 

Doorlopend 1021 Alle dorpen komen aan bod. Zowel particulieren als 
ontwikkelaars kunnen in alle openheid meedingen naar 
bouwkavels. 

Doorlopend 1034 Het huidige recreatieaanbod versterken en verbreden door 
nieuwe recreatieondernemingen te verwelkomen. 

Doorlopend 1035 Behoud van detailhandel op plaatsen waar detailhandel 
levensvatbaar is. Waar dat niet het geval is, meewerken aan 
realisatie van slimme combinatiewinkels. Het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden en verbreding van detailhandel. 

Doorlopend 1037 Een Keurmerk Veilig Ondernemen voor onze 
bedrijventerreinen en deze verder verglazen. 

Doorlopend 1038 Sterk inzetten op promotie van het land van Maas en Waal. 
 

Doorlopend 1043 Oplossen van de hoog- en kwelwaterproblematiek. 
 

Doorlopend 1046 Ontwikkelingen van de natuurinrichting van de uiterwaarden 
Wamel-Dreumel-Heerewaarden kritisch volgen. 

Doorlopend 1048 Voorkomen van toekomstige ontzandingen. 
 

Doorlopend 2023 In het kader van laaggeletterdheid en inburgering 
continueren en versterken van Digi-Taalhuis. 

Doorlopend 3016 De parkeerproblematiek in oudere wijken oplossen. 
 

Doorlopend 3018 Dorpsconciërges en onderhoudsbrigade uitbreiden met 
afvalcoaches. 

Doorlopend 3035 Het verkennen van energie uit waterkracht en het 
participeren in duurzame energieprojecten elders. 

Doorlopend 3036 Energiebesparing stimuleren door het verstrekken van 
duurzaamheidsleningen aan particulieren, bedrijven en 
verenigingen. 

Doorlopend 3038 Het belang van duurzaamheid onder de aandacht van 
kinderen brengen. 
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Tijdvak van 
‘eindoplevering’ 
 

Programma-
nummer 

Wat willen we bereiken: 

Doorlopend 4011 Een adequate en snelle vergunningverlening, ontdaan van 
onnodige regels, met duidelijke voorwaarden, snellere 
besluitvorming en goede communicatie. 

Doorlopend 4012 Implementatie van de Omgevingswet in 2021. 
 

Doorlopend 5014 De opbrengsten van bijvoorbeeld hondenbelasting inzetten 
op dit product. 

Doorlopend 5015 Gegarandeerde beschikbaarheid van de technische 
infrastructuur binnen 4 uur na uitval. 

Doorlopend 5016 Een financieel gezonde en stabiele gemeente. 
 

Doorlopend 5017 Uitgangspunt is gelijkblijvende lastendruk voor de burgers. 
 

 
 

73




