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Introductie
De coalitie van FD en VVD presenteren het coalitieakkoord. De gemeenteraadsverkiezingen in West
Maas en Waal hebben een duidelijke uitslag gegeven. De huidige coalitie houdt een ruime
meerderheid en nieuwe partijen dienen zich aan. Om een coalitie te smeden die zoveel mogelijk
recht doet aan de uitslag en de gezamenlijke programma´s is door de VVD, als grootste partij, een
formatieronde gehouden. Uit deze formatieronde hebben de VVD en de FD elkaar op hoofdlijnen
gevonden. Tevens is een college gevormd.
De ´afspraken op hoofdlijnen´ worden in dit coalitieakkoord uitgewerkt tot duidelijke doelstellingen.
De titel `Vernieuwen en doorzetten´ betekent dat de voortzetting van de huidige coalitiepartijen niet
automatisch betekent dat alles bij het oude blijft. Nieuwe raads- en collegeleden en nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen zorgen natuurlijk voor andere inzichten.
Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen hebben daarbij prioriteit. Zoals de implementatie en
doorontwikkeling van de drie grote decentralisaties in het sociale domein, regionaliseren van taken
en de transitie naar regie gemeente.
Deze ontwikkelingen worden voortvarend opgepakt en gemonitord. Allen met een visie waarbij onze
inwoners centraal staan en afwegingen worden gemaakt waarbij de verschillende belangen
nauwkeurig worden afgewogen. Maatstaf is daarbij onder andere kwaliteit, kwetsbaarheid en
kosten. Ook de rol van de gemeente wordt daarin meer faciliterend of regisserend en niet
uitvoerend. Het initiatief verschuift ook van overheid naar inwoners, uiteraard geleidelijk.
De komende jaren bieden niet de financiële ruimte om ruimhartig extra beleid te voeren waarbij
meer kosten dan baten zijn gemoeid, echter zijn er voldoende uitdagingen waarbij onze gemeente
zich positief kan- en gaat onderscheiden, met uitgestoken hand naar alle deelnemers in het
maatschappelijk debat.
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Programma 1; Wonen, werken en recreëren
West Maas en Waal: een gemeente om trots op te zijn
Iedereen kan zoveel mogelijk in onze dorpen blijven wonen
De woningvoorraad moet voldoende keuze bieden. De huidige voorraad moet in kaart
worden gebracht en vastgesteld moet worden waar er hiaten zijn. Het bouwprogramma
wordt hierop afgestemd.
De juiste woning hoort op de juiste plek.
Woningen moeten relatief eenvoudig aangepast kunnen worden.
Woningsplitsing toestaan en promoten.
Onze dorpen kunnen uitbreiden in het kader van de leefbaarheid
Bijzondere en aantrekkelijke projecten met een aanzuigende werking voor nieuwe
inwoners en bedrijven stimuleren.
Aandacht voor de dorpshuizen aan de Maaskant.
Onze dorpen hebben een open karakter
Groen moet groen blijven; volbouwen van open ruimtes in de dorpen slechts toestaan op
logische plaatsen voor specifieke projecten (bijv. zorg).
Onderzoek naar het opknappen van belangrijke zichtbare knooppunten zoals, maar niet
uitputtend, het plein in Wamel, dorpshuizen aan de Maaskant en het terrein ´de Peel’ in
Beneden Leeuwen.
Krimp in onze dorpen proberen te voorkomen
Bevolkingssamenstelling verdient extra aandacht vanwege het belang voor de
leefbaarheid van de dorpen.
In elke kern dient een evenwichtige samenstelling van de bevolking gestimuleerd te
worden, bijvoorbeeld door middel van het aanbod van woningen en voorzieningen, met
extra aandacht voor de kleine kernen
Voldoende ruimte voor bedrijven
Adequate vergunningsverlening, minder regels, duidelijke voorwaarden, snellere
besluitvorming, goede communicatie. Dus 1 loket, 1 dossier en digitaal.
In bestemmingsplannen moet ruimte zijn voor kleinschalige bedrijvigheid in elk dorp.
Onze bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk om te vestigen door toepassen van moderne
technieken, goede bereikbaarheid en goede voorzieningen.
Binnen de mogelijkheden die de wetgeving biedt, bedrijven binnen de eigen gemeente
nadrukkelijk betrekken bij aanbestedingen. Het gemeentelijke inkoopbeleid dient zo te
zijn vormgegeven dat lokale ondernemers voor opdrachten in aanmerking kunnen
komen.
Bestaande agrarische bedrijven moeten zoveel mogelijk behouden blijven
Bestaande agrarische bedrijven, binnen wet- en regelgeving, voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden blijven bieden.
De kernfunctie van het komgebied is en blijft agrarisch.
De wettelijke regels zo ruim mogelijk geïnterpreteerd in de daartoe bestemde gebieden.
Stallen met meerdere lagen zijn niet toegestaan.
Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten (makkelijker) kunnen combineren met
nevenactiviteiten.
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Bedrijven dragen bij aan economische groei
Bedrijven die een meerwaarde hebben voor de economische groei dienen te worden
binnengehaald op een rode loper. Het afwijzen van een vestigingsverzoek wordt gemeld
in de gemeenteraad.
Een deskundige dient namens de gemeente actief bedrijven te benaderen voor vestiging
in de gemeente.
Economische groei gaat over de gemeentegrenzen heen.
Nieuwe recreatieve bedrijvigheid als versterking van de huidige recreatieve bedrijven
Beleid moet leiden tot verbreding van het recreatieve aanbod, getoetst op aspecten
meerwaarde en gevolgen voor de omgeving.
Er dient gebruik gemaakt te worden van nieuwe ontwikkelingen langs Maas en Waal; dit
dient de regio op recreatief gebied te versterken.
Fietspaden en fietsknooppunten worden verder ontwikkeld. Daarnaast zijn veilige fietsen wandelroutes een speerpunt.
Inspelen op ontwikkelingen in de regio,
Onze gemeente moet anticiperen op de ontwikkelingen rondom het nieuwe
industrieterrein(en) in de nabijheid.
Aan de overkant van de Waal, binnen de regio Rivierenland, zijn plannen voor een
logistiek knooppunt in Nederland. Voor onze gemeente liggen hier volop kansen. We
spelen daar zo goed mogelijk op in. Ook de ontwikkelingen rondom het industriegebied
van Oss liggen mogelijk kansen die we moeten grijpen.
Meer toeristen in onze regio
Toeristenbelasting wordt een doelbelasting.
Onze natuur en dorpen zijn uniek in Nederland en moeten zo veel als mogelijk behouden
blijven.
De historie van ons gebied moet getoond worden.
Meer en betere voorzieningen voor een breder publiek.
Kunst en cultuur moet gekoppeld worden aan de economische pijlers.
Recreatieve voorzieningen moeten beter op elkaar aansluiten.
In Maas en Waal is in ieder geval 1 binnenzwembad.
De pontverbindingen moeten behouden blijven. Er zal bekeken moeten worden of
vaartijden uitgebreid kunnen worden door binnenhalen van subsidies. Daarnaast moet
de discussie over een mogelijke vaste oeververbinding op de agenda blijven staan.
Promotie van het hele land van Maas en Waal
Wij dragen de toeristische waarde van het Land van Maas en Waal maximaal uit en
stimuleren hiermee de lokale economie.
Samenwerken met organisaties en gemeenten binnen de Regio Rivierenland.
Samenwerken met organisaties en gemeente in Maas en Waal.
Moderne communicatiemiddelen inzetten, zoals het gebruik maken van social media.
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Programma 2: Maatschappelijke zaken
Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale
samenhang en leefbaarheid.
De leefbaarheid in de dorpen is van cruciaal belang:
West Maas en Waal is een gemeente die met burgers meedenkt hoe zij initiatieven
werkelijkheid kunnen maken. Leefbaarheid is een gemeenschappelijk doel.
De voorzieningen die aanwezig zijn, blijven zoveel mogelijk behouden.
Een maatschappelijk knooppunt in iedere kern realiseren.
Leefbaarheid is gebaat bij een bloeiend dorps- verenigingsleven. We ondersteunen
initiatieven van onze inwoners en verenigingen dit maximaal, onder andere met een
duidelijk en openbaar subsidiebeleid.
Iedereen doet mee:
Ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen of vermogen dient iedereen deel te kunnen nemen
aan de maatschappij
Iedereen heeft recht op deelname aan de maatschappij, bij o.a. sport en andere
activiteiten.
West Maas en Waal is laagdrempelig voor alle inwoners
Verenigingen die deelname aan de maatschappij stimuleren voor bepaalde doelgroepen
met subsidies ondersteunen
De jeugd heeft de toekomst:
Basisonderwijs in iedere kern is het uitgangspunt. Het doel is om kwalitatief goed
onderwijs te bieden. Mocht dat niet meer lukken dan moeten er andere voorzieningen
beschikbaar zijn die zorgen voor leefbaarheid en sociale cohesie binnen het dorp.
Buitenschoolse opvang is voor alle kinderen beschikbaar en toegankelijk, tegen
acceptabele kosten.
De samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderopvang dient verder uitgebouwd te
worden.
Start van voortgezet onderwijs moet middels het juniorcollege binnen onze gemeente
blijven bestaan.
Jongeren betrekken bij de politiek en samenleving, onder andere door projecten vanuit
basis- en voortgezet onderwijs.
In ieder dorp zijn voldoende mogelijkheden voor de jeugd om de vrije tijd zinvol in te
vullen. Jongeren met goede ideeën op dit gebied moeten door de gemeente geholpen
worden dit te realiseren.
Sport op school en in verenigingsverband stimuleren.
Sportverenigingen ondersteunen bij projecten om de jeugd te binden.
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Inwoners kunnen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen:
Goede zorginfrastructuur van waaruit zorgverlening en welzijnsactiviteiten worden
georganiseerd. Hierbij domotica zo efficiënt mogelijk inzetten.
Stimuleren van vraag gestuurde zorg door zorgaanbieders (extramurale zorg).
Mantelzorgers en vrijwilligers stimuleren en ondersteunen.
Goede initiatieven van (senioren)verenigingen ondersteunen.
Ondersteuning bieden bij aanvragen waarbij ouders dichter bij hun kinderen kunnen
wonen.(zoals bijvoorbeeld zorgunits).
De gemeente moet er naar streven dat iedereen aangesloten kan worden op glasvezel.
Ook met het zicht op domotica.
Zorg voor onze inwoners optimaliseren op basis van eigen regie en keuzevrijheid:
De decentralisaties op het sociale domein zijn een speerpunt voor de komende periode.
De inrichting van ‘de voordeur’ van de zorg moet tijdig worden vastgesteld. Hierbij zijn
optimaliseren van de zorg voor onze inwoners en het beperken van de financiële risico’s
van de gemeente essentiële randvoorwaarden.
Welzijnswerk is structureel en stevig aanwezig in onze maatschappij.
Het PGB met trekkingsrecht wordt gestimuleerd, om zorgkeuzes bij de burger te houden
en administratieve rompslomp te beperken.
Om geode zorg en voorzieningen te blijven garanderen dient goede kosten bewaking
plaats te vinden.
Iedereen draagt naar vermogen bij:
Iedereen neemt deelt aan de maatschappij, door werk of vrijwilligerswerk; iedereen
draagt zijn steentje bij. Uitkeringsgerechtigden leveren een bijdrage aan de
maatschappij, echter verdringing op de reguliere arbeidsmarkt moet voorkomen worden.
Dit punt wordt in de bestuurlijke rapportages met betrekking tot “iedereen doet wat”
meegenomen.
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Programma 3: Fysieke leefomgeving
Een gezonde, schone en veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die zorgt voor een
duurzame woonomgeving.
Veiligheid voor alle inwoners:
- Veiligheid in de dorpen staat voorop.
- Veiligheid is ook bescherming tegen het water.
- Speciale aandacht voor veiligheid bij scholen en bij maatschappelijke knooppunten.
Goede bereikbaarheid:
- De pontverbindingen moeten behouden blijven. Er zal bekeken moeten worden of vaartijden
uitgebreid kunnen worden door binnenhalen van subsidies. Daarnaast moet de discussie
over een mogelijke vaste oeververbinding en andere alternatieven om de verbindingen met
het zuiden te verbeteren op de agenda blijven staan.
- Alternatieve mogelijkheden voor openbaar vervoer stimuleren.
- Zorgen voor flexibel openbaar vervoer tussen de dorpen
- De Zandstraat blijft tweerichtings verkeer en wordt op stukken verbreed met een
passeerstrook. ‘Werk met werk maken’ is het motto voor deze aanpassingen.
- Niet alleen fysiek, ook digitaal moet onze gemeente goed bereikbaar zijn. Er worden vanaf
2015 fondsen vrijgemaakt om breedband/digitalisering in het buitengebied mogelijk te
maken in overleg met de provincie.
Duidelijke regelgeving past bij onze gemeente:
- De gemeente blijft het beleid bepalen onafhankelijk van het eventueel uitbesteden van
taken.
- Handhavingsniveau wordt afgestemd op het risicoprofiel.
Milieubesparende maatregelen en aandacht voor duurzaamheid:
- Aandacht voor water-,lucht- en bodemkwaliteit.
- Verlichtingsplan afstemmen op milieubeleid met nadruk op veiligheid.
- Energie besparende maatregelen in openbare gebouwen stimuleren.
- Subsidie mogelijkheden onderzoeken voor milieu besparende maatregelen.
- Aandacht voor duurzaamheid bij investeringen en beleid
- Meer groen rondom agrarische bedrijven.
- (innovatieve) Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid stimuleren.
Afvalbeleid blijvend verbeteren:
- Afvalscheiding wordt verder bevorderd.
- In overleg met regiopartners zoeken naar duurzame en kostenbesparende afzet van onze
afvalstromen.
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Programma 4: Burger, Bestuur en Veiligheid
Het bestuur is er voor de inwoners

De gemeente is er voor de burgers
- De gemeente is dienstverlenend, integer en komt afspraken na
- West Maas en Waal gaat uit van 1 loket – 1 dossier gedachte
- Er wordt helder beleid gemaakt, geen beleid maken op onnodige onderwerpen.
- Informatievoorziening en digitale producten zijn op orde.
- In onze gemeente blijft een centrale loketfunctie.
- We gaan actief aan de slag om het aantal regels te verkleinen en de overgebleven regels te
vereenvoudigen. Dit wordt als speerpunt ondergebracht in een wethouderportefeuille.
Bestuurders geven het goede voorbeeld
- Een bestuurder is integer.
- Een bestuurder komt zijn afspraken na.
- Bestuurders leggen verantwoording af.
- Algemeen belang gaat voor het individueel belang.
- Belangenverstrengeling wordt voorkomen
De gemeente wil samenwerken
- De gemeente West Maas en Waal kiest er voor om een zelfstandige gemeente te blijven. We
willen ons eigen beleid blijven bepalen.
- Er wordt gekozen voor een duurzame samenwerking in de regio Rivierenland en Maas en
Waal. Uitbouwen van de goede resultaten die de afgelopen jaren geboekt zijn (BSR, AVRI,
ODR, diverse samenwerkingsverbanden met Druten en Beuningen)
- Participatie van burgers is belangrijk voor draagvlak van besluitvorming
- Aandacht voor de formatie van samenwerkingsverbanden. Er moet een focus zijn op
prestatie indicatoren.
- Uitbesteding van werkzaamheden daar waar het voordeel oplevert.
- De regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de BNW gemeenten
(Buren, Neder Betuwe en West Maas en Waal) moeten financieel en kwalitatief goed
onderbouwd worden middels een Business Case. (Ter beoordeling van de raad)
Inwoners hebben een gevoel van veiligheid
- Meldpunt onveilige situaties via de gemeente.
- Adequaat ingrijpen bij overlast, bijvoorbeeld door het verhalen van de geleden schade bij de
overlastplegers.
- Verhogen van de inzet van politie door uitbreiding van het aantal wijkagenten.
- Ambulances en brandweer moeten binnen de wettelijke aanrijdtijden blijven. Vrijwillige
medewerkers zijn hierbij onmisbaar en dienen als zodanig behandeld te worden.
Lastendruk staat in verhouding tot de dienstverlening
- De structurele lasten en structurele inkomsten zijn in balans.
- Belastingverhoging wordt alleen doorgevoerd als de noodzaak uit te leggen is en in
verhouding staat met de dienstverlening en of voorziening(en).
- De lastendruk in onze gemeente is niet hoger dan in gemeenten met een gelijkwaardig
voorzieningenniveau.
- Leges zijn kostendekkend.
Vernieuwing
- De wekelijkse persconferentie vindt plaats met het gehele college.
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-

De gemeente moet actief communiceren via social media door klachten en wensen op te
halen of achterhalen en daarbij inspelen op de discussie.
Het ambtsgebed wordt vervangen door een moment van bezinning.
Naast de dag van de toekomst moet er ook ruimte zijn voor de dag van de democratie.
Met gezamenlijke raden grip en zichtbaarheid op gemeenschappelijke regelingen
organiseren.
Het bestuur van de gemeente zet zich in op NL doe-dag.
Het college werkt het coalitie akkoord uit tot een meetbaar en duidelijk collegeakkoord.
Open blijven staan voor verdere vernieuwing en meegaan met de tijd.
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