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Samenvatting
Er zijn veel veranderingen in onze samenleving. Als coalitie van CDA, D66, GroenLinks en VVD
nemen wij de komende vier jaar onze verantwoordelijkheid om hierop in te spelen. In het nu
voorliggende coalitieakkoord staat hoe wij dit de komende jaren gaan doen.
Samen sterk en duurzaam
De coalitie is van mening dat iedereen ruimte moet krijgen voor inbreng; de samenleving en alle partijen in
de gemeenteraad. Wij hebben dan ook bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, dat wij samen
met inwoners en partners concretiseren en voorál uitvoeren. Samen met het college en de gemeenteraad
geven wij richting, inspireren wij met voorbeeldgedrag en zorgen wij voor verbinding.
Wij hebben vertrouwen in de kracht van onze inwoners. Initiatieven om de leefbaarheid te versterken
juichen wij toe en ondersteunen wij waar dat nodig is. Samen bouwen wij aan een verbonden
gemeenschap, waarin niemand in de kou blijft staan.
Horen en gehoord worden en het delen van zeggenschap, zijn ankerpunten van onze lokale democratie.
Open en transparante communicatie is van groot belang.
De gemeente Heumen blijft een zelfstandige gemeente. Door maatschappelijke en bestuurlijke
ontwikkelingen is regionale samenwerking steeds belangrijker. Daar dragen wij actief aan bij.
Samen sterk: aan de slag
Het betrekken van inwoners is een speerpunt voor de komende bestuursperiode. Wij gaan onze inwoners
en partners meer ruimte bieden, door hen vroegtijdig te betrekken en in gesprek te gaan. We gaan
experimenteren met nieuwe werkwijzen en methoden van inwonerparticipatie.
Zorg: doen wat nodig is
Wij vinden het belangrijk dat Heumenaren de hulp en zorg krijgen die nodig is. Wij gaan voor goede zorg
zonder wachtlijsten. Wij streven ernaar dat ook kinderen, jongeren, senioren, mensen met dementie en
mensen met een beperking mee kunnen doen in onze Heumense samenleving.
Duurzaamheid: klimaatneutraal Heumen in 2050
Wij willen een duurzame samenleving zijn, om ook voor toekomstige generaties een wereld achter te laten
die leefbaar is. Wij gaan onder andere aan de slag met educatieve programma’s op basisscholen,
verruiming mogelijkheden zonnepanelenproject, duurzaamheidslening voor inwoners en bedrijven, energie
neutrale bedrijventerreinen en windmolens.
Wonen: jongeren, starters en ouderen
Wij willen meer starters, jongeren en ouderen een goede woonplek bieden. Door meer woningen voor
deze doelgroepen te bouwen of bestaande gebouwen hiertoe te transformeren.
Voorzieningen: meedoen en verbinding
Inwoners moeten kunnen meedoen en zich verbonden voelen. Goede voorzieningen zijn hiervoor van
belang. De bestaande sportvoorzieningen en dorpshuizen houden wij in stand.
Financiën: sluitende gemeentebegroting
Wij zorgen voor een sluitende gemeentebegroting. Daarnaast investeren wij in het programma dat
hierboven beschreven is. De komende jaren houden wij de OZB gelijk.
Inspraak: veel reacties
Op 21 april 2018 hebben wij het voorlopig coalitieakkoord besproken met inwoners en partners. Wij
hebben 81 reacties ontvangen op onze voornemens. In de bijlage is zichtbaar tot welke aanpassingen dit
heeft geleid. Zeven reacties hebben geleid tot aanpassing van het akkoord. 64 reacties nemen wij als
aandachtspunt mee bij de uitvoering.
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Motto en missie
Motto: Samen sterk en duurzaam
Onze missie
Er is veel verandering in onze samenleving. Mondiale ontwikkelingen, die ons ook op lokaal niveau raken,
gaan in hoog tempo door. Ontwikkelingen als het klimaatakkoord van Parijs, de verdeling van de welvaart,
de veiligheid van onze inwoners, de gevolgen van de digitalisering, maar ook het afnemende vertrouwen in
politiek en bestuur zijn aan de orde. Wij nemen als coalitie van CDA, D66, GroenLinks en VVD de komende
vier jaar onze bestuurlijke verantwoordelijkheid om op deze veranderingen in te spelen. Veel beleid, ook op
de genoemde gebieden, is in onze gemeente ontwikkeld. Dat willen wij verder ontwikkelen en vooral
uitvoeren. Daarbij blijven de inwoners van Heumen centraal staan en betrekken wij onze inwoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers. Het leven in een groen, landelijk gebied met ruimte voor
een eigen identiteit en voor ondernemen is een belangrijke kwaliteit.
Wij hebben vertrouwen in de kracht van onze gemeenschappen. Wij geven ruimte aan initiatieven om de
leefbaarheid in brede zin te versterken en zullen deze op basis van vertrouwen waar nodig ondersteunen.
Ons uitgangspunt is: op grond van verantwoordelijkheid van inwoners bouwen aan een solidaire
gemeenschap, waarin niemand in de kou blijft staan.
Onze communicatie is open en transparant en ondersteunt en stimuleert participatie. Dit vanuit de
overtuiging dat betrokkenheid van inwoners draagvlak creëert voor gemeentelijke besluiten en dus
bijdraagt aan de kwaliteit van het bestuur. Niet alleen dat, we zijn ervan doordrongen dat horen en
gehoord worden en het delen van zeggenschap ankerpunten van onze lokale democratie zijn. De
maatschappelijke participatie geven wij vorm met onze inwoners, met de gemeenteraad, het college en de
ambtelijke organisatie. We staan open voor nieuwe participatievormen die landelijk mogelijk gemaakt
worden.
Dit is een akkoord op hooflijnen, bewust, zodat alle partijen in de gemeenteraad èn de samenleving ruimte
krijgen voor inbreng. Raad en college geven richting, inspireren met voorbeeldgedrag en zorgen voor
verbinding. We handelen als collectief, zijn integer en gaan uit van een respectvolle omgang met alle
betrokkenen.
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Samen sterk voor inwonerparticipatie

‘Versterking inwonerparticipatie’
Inwonerparticipatie is een speerpunt voor de komende bestuursperiode. Vanuit de visienota ‘Versterking
burgerparticipatie: voor een betere aansluiting op onze inwoners’ (2015) gaan wij aan de slag met de drie
daarin benoemde hoofdlijnen voor uitvoering:
1. Verbreding inwonerparticipatie: een zoektocht en leerproces;
2. Verbeteren beleid beïnvloedende inwonerparticipatie;
3. Initiatievenbeleid: we nemen een ‘ja, mits’ houding aan
Meer ruimte voor inwonerparticipatie bij gemeentelijk beleid
Wij constateren dat er sprake is van wantrouwen tussen inwoners en de gemeente. Veel inwoners voelen
zich niet gehoord. Daarom kiezen wij nadrukkelijk voor een andere aanpak.
Die aanpak richt zich vooral op het verruimen van de mogelijkheden voor beleid beïnvloedende
inwonerparticipatie: dat is participatie van inwoners gericht op het beïnvloeden van taken die bij de
gemeente op het bord liggen. In alle fases van beleid gaan wij onze inwoners en partners meer ruimte
bieden. Vroegtijdige betrokkenheid, dialoog, verwachtingenmanagement en communicatie staan centraal.
Hierbij gaan wij natuurlijk fouten maken. Daarvan leren we en dit nemen we mee in het vervolg.
Het is soms wenselijk dat er ook participatie is bij de kaderstellende taak van de gemeenteraad. Het gaat
om maatwerk per project, met de intentie van maximale participatie tot het niveau van coproduceren. De
raad bepaalt vanuit zijn kaderstellende rol per project het niveau van participatie.
Wij gaan experimenteren met nieuwe werkwijzen en methoden van burgerparticipatie. Denk bijvoorbeeld
aan wijk- of dorpspeilingen. Digitale tools, met een groot bereik, zijn een belangrijke en nieuwe aanvulling
op de bestaande communicatiemiddelen.
Gezamenlijke inzet raad, college en ambtelijke organisatie
Het versterken van de inwonerparticipatie vraagt een gezamenlijke en afgestemde inzet van raad, college
en ambtelijke organisatie. Het zijn drie “tandwielen” die afgestemd en in hetzelfde tempo moeten draaien.

Goede interne samenwerking en communicatie is hierbij van groot belang. Dit als randvoorwaarde voor
goede externe communicatie en verwachtingenmanagement. Voor inwoners vormen de tandwielen
gezamenlijk namelijk DE gemeente Heumen.
Wij gaan hiermee aan de slag, gezamenlijk met de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Zowel op
de niveaus van de visie en de besluitvorming als op het niveau van houding en gedrag in de praktijk.
Vanuit het besef dat iedereen een voorbeeldfunctie vervult vanuit de gemeente Heumen.
Verbindingsfunctionaris voor actieve inwoners
De nieuw aan te stellen verbindingsfunctionaris verbetert de toegankelijkheid van de gemeente voor
actieve inwoners, waaronder wijk- en dorpsraden. De functionaris ‘ontzorgt’ initiatiefnemers van projecten
en evenementen door ze te ondersteunen bij regelwerk zoals vergunningen, en het zo nodig bieden van
een gemeentelijk vangnet bij financiële risico’s.
De functionaris ondersteunt daarnaast onze representatieve activiteiten, waarbij wij inwoners met elkaar in
contact brengen.
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Samen sterk in de regio

Zelfstandige gemeente
De gemeente Heumen blijft een zelfstandige gemeente. Wij zijn trots op de adequate lokale
dienstverlening aan onze inwoners. Deze dienstverlening borgen wij ook duurzaam in de toekomst.
Uitgangspunt is dat wij dichtbij en lokaal organiseren wat voor inwoners direct van belang is en wat op de
lokale schaal goed georganiseerd kan worden.
Context van regionale samenwerking
Door de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen wordt regionale samenwerking steeds
belangrijker. Voor een aantal gemeentelijke taken kan werken op een grotere schaal noodzakelijk zijn om
de uitvoering op het gewenste kwaliteits- en kostenniveau te organiseren. Daarnaast wordt de regio door
het Rijk en de Provincie steeds meer als samenwerkingspartner beschouwd. Tenslotte zijn er onderwerpen
(bijvoorbeeld: de economische ontwikkeling) die alleen regionaal en zelfs bovenregionaal gestuurd of
beïnvloed kunnen worden. Bij de regionale samenwerking ligt onze focus op de regio Nijmegen. Aan de
regionale samenwerking dragen wij actief bij. Partnerschap en het gezamenlijke belang staan daarbij
centraal.
De focus leggen wij op duurzaamheid, sociale veiligheid en het versterken van de sturing van de raad.
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Samen sterk in het sociaal domein

Verder ontwikkelen sociaal domein: preventie en verbinding in dorpen en wijken
In samenwerking met inwoners (dorpsgesprekken) en andere partners maken wij een agenda voor de
verdere ontwikkeling, de transformatie, van het sociaal domein.
Onze uitgangspunten zijn: preventie, versterken van eigen kracht, samenredzaamheid en verbinding in
wijken en dorpen.
Zorg: ‘doen wat nodig is’
Wij vinden het belangrijk dat iedereen de (maatschappelijke) hulp en zorg krijgt die nodig is. Daarom
kiezen wij voor goede zorg zonder wachtlijsten. Hierbij hoort een goed monitoringssysteem.
Bij bezuinigingen op de zorg vanuit de Rijksoverheid, geven wij binnen de gemeentelijke begroting de zorg
voorrang boven andere onderdelen van de begroting: ‘doen wat nodig is’. Omdat het Rijk met ingang van
2019 geen financieel kader meer aangeeft voor de zorg, begroten wij zelf wat nodig is. Wij houden daarbij
ruime reserves voor het sociaal domein aan om schommelingen in de uitgaven te kunnen dekken.
Mensen met een beperking doen mee
Wij verbeteren in een voortgaand proces de toegankelijkheid van de openbare ruimte en publieke
gebouwen voor mensen met een beperking.
Senioren doen mee
Wij zetten in op zelfregie, eigen verantwoordelijkheid en een volwaardige deelname aan de samenleving
door senioren.
Mensen met dementie en hun naasten doen mee
Wij willen een dementievriendelijke gemeente zijn. Wij ondersteunen daarom het burgerinitiatief ‘Naar een
dementievriendelijke samenleving’. Vanuit een meerjarenprogramma werkt dit initiatief, samen met de
partners van het samenwerkingsverband ‘Wij Leven Samen’, stapsgewijs naar een samenleving waar
inwoners met dementie en hun naasten zo prettig mogelijk kunnen blijven wonen.
Inwoners in een kwetsbare positie doen mee
De Heumense samenleving verandert. Nieuwe groepen komen op de woningmarkt, zoals inwoners met een
psychische kwetsbaarheid, verstandelijke beperking, dementie, autisme of Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH). We willen dat er in onze vier dorpen plek is voor mensen in een kwetsbare positie. Zij vinden
doorgaans, mede vanwege het sociale vangnet in de kernen, hun plek. Dat is niet altijd het geval. Vanuit
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onze gemeentelijke regiefunctie gaan wij met inwoners en (professionele) partners het project
‘Vroegtijdige signalering en ondersteuning van zelfstandig wonende inwoners met ‘verward’ gedrag’
opzetten. Dit project richt zich, in de context van de woonomgeving, zowel op inwoners die vereenzamen
en verkommeren, als op inwoners die overlast voor anderen veroorzaken.
Bijstandontvangers doen mee
Wij gaan zoveel mogelijk mensen activeren om mee te doen aan de maatschappij. Ongeveer 180
bijstandontvangers hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder 80 statushouders.
Wij gaan deze inwoners structureel ondersteunen, waarbij hun ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten
centraal staan. Zodra deze inwoners toe zijn aan betaald werk, kunnen zij ondersteund worden vanuit het
regionale WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.
In onze aanpak leggen we het accent op stimulering en ondersteuning. Meedoen is niet vrijblijvend.
Daarom zal voor sommige inwoners een stok achter de deur nodig zijn. Om te zorgen voor eenvoud en
effectiviteit kiezen wij, binnen de wettelijke mogelijkheden, voor zo min mogelijk administratie.
Het WerkBedrijf, Vraagwijzer en het Kernteam werken intensief samen en zorgen voor maatwerk. Waar
mogelijk sluiten wij aan bij landelijke experimenten.
Schuldenvrij meedoen
Wij doen van harte mee aan het onderdeel ‘Schulden voorkomen en oplossen’ van het recente
Interbestuurlijke Programma (IBP) van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Onze nadruk ligt op
de preventie van schulden. Intermediairs hebben hierbij een cruciale signalerings- en verwijzingsfunctie.
Kinderen doen mee
Ook kinderen in de gemeente Heumen met ouders met een minimaal inkomen willen meedoen aan
kinderactiviteiten, die van belang zijn voor ontmoeting en ontwikkeling. Dit geldt voor deelname aan sport
en sociaal-culturele activiteiten en voor school- en studiekosten. Bij de diverse
kindondersteuningsregelingen van de gemeente Heumen verhogen we daarom de toegangsgrens van
110% naar 130% van het minimuminkomen van ouders met kinderen.
Jongeren doen mee
Wij besteden extra aandacht aan het jeugd- en jongerenwerk, dat wat ons betreft een brede doelgroep
heeft. Die bestaat uit jongeren die goed mee kunnen doen en jongeren die dit minder goed afgaat of
overlast veroorzaken.
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Samen sterk voor duurzaamheid

Klimaat neutraal Heumen 2050
Duurzaamheid is een van onze speerpunten voor de komende jaren. Wij willen een duurzame samenleving
zijn, om een wereld achter te laten die ook voor toekomstige generaties leefbaar is. De kern is het
respectvol omgaan met mens, natuur en milieu.
Vanuit de ambitie ‘Klimaatneutraal Heumen in 2050’ gaan wij de routekaart, waarin staat op welke wijze
wij deze ambitie willen bereiken, binnen de gemeente Heumen realiseren en op onderdelen versnellen.
Daarnaast leveren we onze bijdrage aan de regionale routekaart.
Aan de slag met de routekaart
De werkzaamheden zoals beschreven in de lokale routekaart realiseren wij samen met onze inwoners,
ondernemers en andere partners. Duidelijke en transparante communicatie via een dialoog is hierbij
cruciaal. Wij geven hierin als gemeente het voorbeeld en hebben hier een belangrijke faciliterende rol.
Wij gaan aan de slag met:
1. Dialoogsessies met inwoners over de routekaart.
2. Voorlichting in dorpen en wijken, samen met het duurzaamheidsloket.
3. Educatieve programma’s over duurzaamheid op de zeven basisscholen.
4. Het verruimen van de mogelijkheden van het zonnepanelenproject.
Dit project biedt nu mogelijkheden voor 1.000 woningen/bedrijven. Bij behoefte verruimen wij dit
stapsgewijs naar 3.000.
5. Instellen van een duurzaamheidslening voor inwoners en bedrijven.
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6. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (gemeentehuis, sporthallen en dorpshuizen).
7. Onderzoek naar de mogelijkheden om de nieuwe basisschool de Vuurvogel energieleverend te
maken voor de buurt.
8. Pilot duurzame wijk.
In overleg met inwoners en partners voeren wij in een wijk van Malden een integraal
duurzaamheidsproject uit. Hierbij denken wij onder andere aan de wijk gasloos maken, afkoppelen
van regenwater en duurzame energieopwekking, dit in combinatie met renovatie van woningen en
de openbare ruimte. Met als effect dat zowel voor de leefbaarheid als de duurzaamheid van de
wijk grote stappen worden gezet.
9. Energie neutrale bedrijventerreinen.
Waar mogelijk sluiten wij aan bij regionale projecten.
10. Windenergie en grootschalige energieopwekking.
Als gemeente spelen we hierbij een actieve rol, in samenspraak met inwoners en andere partners.
Wij starten als gemeente het proces van inventarisatie en voeren de dialoog met inwoners en
partners over windmolens. Het plaatsen van meerdere windmolens is, gezien de grote
duurzaamheidsopgave en het provinciaal beleid, onontkoombaar. Onze voorkeur voor de locatie is
langs de A73, vanwege voldoende plaats voor meerdere windmolens en het samengaan met de
weginfrastructuur van de A73. Wij geven de voorkeur aan een energiecoöperatie, vanwege het
draagvlak dat daardoor onder inwoners ontstaat.
Wij staan open voor zonnevelden en andere vernieuwende mogelijkheden. Bij de noodzakelijke
planologische toetsing kijken wij ook naar de ruimtelijke inpassing.
Rendement
Bij beslissingen is het duurzaamheidsrendement leidend, in relatie tot economisch rendement.

5

Samen sterk voor wonen

Jongeren, starters en ouderen
Wij zorgen ervoor dat met name meer woningen voor jongeren, starters, ouderen en gemeenschappelijk
wonen worden gebouwd of dat bestaande gebouwen hiertoe worden getransformeerd. Wij richten ons
hierbij op de lagere en middeninkomens. Wij stimuleren de doorstroming op de woningmarkt.
Nieuwbouw en transformatie van bestaande vastgoed
De mogelijkheden voor versnelling van de woningbouw gaan wij optimaal benutten, maar ze zijn beperkt.
Wij benutten eerst de aangewezen inbreidingslocaties. Wij volgen actief de ontwikkelingen op de
woningmarkt en de richtlijnen van de provincie Gelderland. Indien deze in de toekomst meer
uitbreidingsmogelijkheden bieden, kunnen ook nieuwe uitbreidingslocaties in beeld komen.
Wij gaan aan de slag met het aanpassen (transformatie) van bestaand vastgoed. Wij verminderen
belemmerende regelgeving en bieden ruimte aan nieuwe woonconcepten (woongroepen en tiny houses)
en aan creatieve oplossingen, zoals het splitsen van grotere woningen en vrijkomende agrarische
bebouwing.
Statushouders
De wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders is voor ons leidend. Wij huisvesten
statushouders evenwichtig over de dorpen en wijken. Door gezinshereniging komen wellicht
eenpersoonswoonvormen vrij. Gelet op de behoefte onder onze inwoners aan deze
eenpersoonswoonvormen, willen wij deze huisvestingsmogelijkheden continueren.
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Samen sterk voor leefbaarheid

Vitaliteit Overasselt, Nederasselt en Heumen
Vanuit bestaande ontwikkelingen benutten wij samen met inwoners kansen om de vitaliteit en leefbaarheid
van Overasselt, Nederasselt en Heumen te versterken.

Vitaal centrum Malden: nu en in de toekomst
Wij willen een vitaal centrum in Malden. Wij gaan in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere
partners de visie voor het centrum van Malden actualiseren. De strategische uitgangspunten zijn:
 Klimaat neutraal 2050
 Woonvisie
 Mobiliteit
 Detailhandel
Op al deze terreinen zijn veel veranderingen gaande. Bij het formuleren van de uitgangspunten spelen wij
daarom in op toekomstige ontwikkelingen. Wij kiezen voor één scenario.
De provinciale weg door Malden is een gegeven. Wij richten ons op de centrumdelen Kerkplein en
omgeving winkelcentrum, die ieder hun eigen kwaliteiten en verbeterpunten kennen. Voor beide
centrumdelen maken wij, vanuit het gekozen scenario, een plan waarmee wij aan de slag gaan.
Tussentijds voeren wij maatregelen uit die passen in de grote lijn.
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Samen sterk voor de openbare ruimte

Kwaliteit openbare ruimte
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) kent vier onderdelen:
1. Groen
2. Meubilair
3. Verharding
4. Verzorging
Bij de bezuinigingen in 2013 is gekozen om de openbare ruimte te onderhouden op niveau ‘Laag’.
Tussentijds zijn enkele onderdelen al verhoogd tot niveau ‘Basis’. Wij verhogen de overige onderdelen ook
richting niveau ‘Basis’. Bij het openbare groen stimuleren wij biodiversiteit.
Renovatie
De openbare ruimte in bepaalde wijken in Malden is toe aan renovatie. Hiervoor stellen wij een
renovatiebudget beschikbaar. Wij kiezen voor een integrale aanpak vanuit IBOR, ‘Klimaatneutraal 2050’
(bijvoorbeeld afkoppeling hemelwater, ontlasten riool, aanleggen warmtenetten) en mobiliteit (leefbaarheid
en veiligheid). Samen met woningcorporatie Oosterpoort kijken wij naar mogelijkheden om aan te sluiten
bij renovaties van haar woningen.
Onderhoudsbudgetten per dorp en wijk
Wij verkennen het draagvlak en de mogelijkheden voor onderhoudsbudgetten per dorp en wijk. Inwoners
kunnen dan gezamenlijk besluiten waaraan en hoe ze dit budget besteden. Dit is onderdeel van
democratische vernieuwing en het stimuleren van eigen initiatieven en verantwoordelijkheid van inwoners.
Als gemeente hebben wij hierbij een adviserende en faciliterende rol.
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Samen sterk voor onderwijs

Ondersteunen scholen
Voorop staat dat wij de volstrekt autonome verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen voor de
inrichting van het onderwijs erkennen. Wij willen in gezamenlijkheid met de scholen en de bibliotheek, de
wenselijkheid van ondersteuning onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, digitale
geletterdheid en culturele vorming. Daarbij worden bestaande subsidies eerst benut en gaan wij scholen
hierbij ondersteunen.
Wij gaan met de scholen overleggen over de behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld door de inzet van
conciërges vanuit de participatiewet, zodat leerkrachten zich kunnen richten op het geven van onderwijs.
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Samen sterk voor voorzieningen

Dorpshuizen en sportaccommodaties
Voor de verbinding met en participatie door onze inwoners zijn goede en goed verspreide voorzieningen
voor ontmoeting en sport van belang. De bestaande sportinfrastructuur houden wij in stand, inclusief de
sporthal Overasselt. Wij nemen het groot onderhoud van deze sporthal voor onze rekening.
Door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen worstelen meerdere besturen van verenigingen
en dorpshuizen met de exploitatie van de gebouwen die ze gebruiken. Gezien hun verbindende kracht in
onze dorpen, ondersteunen wij via maatwerk deze besturen. Met deze besturen bespreken wij hoe wij
gezamenlijk de voorziening toekomstbestendig en duurzaam kunnen maken.
Speelplekken: natuurlijk spelen en toestellen
Buurten kunnen met ons in gesprek over de gewenste inrichting van speelplekken. Naast een natuurlijke
speelinrichting kunnen zij ook kiezen voor speeltoestellen. Via het Initiatievenbeleid kunnen buurtbewoners
dergelijke wensen indienen.

10 Samen sterk voor de Omgevingswet
Integraal beleid met ruimte voor burgerparticipatie
Het doel van de Omgevingswet is een integrale benadering van de fysieke leefomgeving met meer ruimte
voor maatwerk en burgerparticipatie. Het uitgangspunt is een ‘ja, mits’ houding. De verwachte
inwerkingtreding is 1 januari 2021.
Wij zetten de huidige taakverdeling voort, waarbij wij lokaal het beleid bepalen en de Omgevingsdienst Rijk
van Nijmegen (ODRN) dit beleid voor ons uitvoert. Uitgangspunt is dat wij op lokale schaal organiseren wat
voor inwoners direct van belang is en wat wij lokaal kunnen uitvoeren.
Lokale pilot
Wij starten, in de context van de regio, een lokale pilot met veel ruimte voor inwonerparticipatie. Bij de
keuze van de pilot betrekken wij inwoners en andere partners. Wij benutten hierbij informatie en
ervaringen van andere gemeenten.

11 Samen sterk voor lokale economie, toerisme en recreatie
Lokale economische kracht
Wij geven ruimte aan onze ondernemers, in de context van de Heumense gemeenschap en de regio. In
overleg met ondernemers actualiseren wij het beleid voor vrijetijdseconomie en verbreden dit gezamenlijk
tot een integrale visie op onze lokale economische kracht. Onderdelen van de visie zijn toerisme en
recreatie, agrarisch ondernemen, winkelcentra en bedrijventerreinen.
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In de regio participeren wij actief in het samenwerkingsverband ‘The Economic Board’.
Glasvezel in het buitengebied faciliteren wij vanuit regelgeving en een aanjaagfunctie voor de benodigde
samenwerking.

12 Samen sterk voor mobiliteit
Leefbare en veilige dorpen
Wij stellen een integrale mobiliteitsvisie op, waarin duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en een bijdrage
aan de lokale vrijetijdseconomie belangrijk zijn.
Met de provincie blijven wij in overleg om de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid van de provinciale wegen
in onze gemeente te vergroten.
Wij geven het primaat aan langzaam verkeer. Wij realiseren een verbindende fietsinfrastructuur.
Wij stimuleren initiatieven voor openbaar vervoer.
Wij behouden het gratis parkeren.
Verkeersveiligheid
Wij gaan aan de slag om knelpunten bij de verkeersveiligheid op te lossen, waaronder de Rijksweg in
Malden en de Looistraat in Heumen.

13 Samen sterk voor openbare orde en veiligheid
Aansluiten bij inwonersinitiatieven
Wij ondersteunen en stimuleren eigen initiatieven van inwoners op het gebied van veiligheid.
Wijkschouwen en voorlichting zetten wij voort.
Handhaving en ondermijning
Wij gaan actiever aan de slag met handhaving. Het vraagstuk van ondermijning heeft onze aandacht.

14 Samen sterk in de organisatie en bestuur
Uitbreiding gemeentelijke taken
In aanvulling op de eerdere hoofdstukken kiezen wij voor uitbreiding van de volgende (invulling van)
gemeentelijke taken:
 Beter ondersteuningssysteem voor afhandeling van aanvragen van inwoners;
 Duurzame inkoop en aanbesteding mede gebaseerd op de circulaire economie van hergebruik.
Communicatie
Voor inwonerparticipatie is communicatie een belangrijke randvoorwaarde. Het recente ontwikkelde
communicatiebeleid ‘naar een communicerende gemeente’ zetten wij voort. Wij stellen extra budget
beschikbaar voor digitale communicatievormen.
Huisvesting
Het gemeentehuis passen wij aan voor de gewenste naar buiten toe gerichte en flexibele uitvoering van
onze taken.
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15 Samen sterk voor financiën
Financiële uitgangspunten
 Wij werken met transparante, sluitende meerjarenbegrotingen.
 Wij stabiliseren de Onroerendezaakbelasting (OZB), door de inflatiecorrectie achterwege te laten.
 Via vergroening van lokale belastingen en heffingen stimuleren wij duurzaamheid.
 Rekeningoverschotten vloeien terug naar de algemene middelen.

16 Doorrekening coalitieakkoord
Thema

2018

2019

2020

2021

2022

01. Inwonerparticipatie

€

80.000

€

255.000

€

200.000

€

200.000

€

200.000

02. In de regio

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

2.500

03. Sociaal Domein

€ 133.500

€

452.000

€

452.000

€

452.000

€

452.000

04. Duurzaamheid

€ 211.750

€

323.500

€

355.000

€

472.500

€

472.500

05. Wonen

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

06. Leefbaarheid

€

30.000

07. Openbare Ruimte

€ 110.000

€

110.000

€

110.000

€

166.000

€

222.000

08. Onderwijs

€

20.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

09. Voorzieningen

€

10.000

€

180.000

€

35.000

€

90.000

€

30.000

€

15.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

25.000

€

25.000

10. Omgevingswet
11. Lokale economie, toerisme en recreatie
12. Mobiliteit
13. Openbare orde en veiligheid

€

32.500

€

65.000

€

65.000

€

65.000

€

65.000

14. Organisatie en bestuur

€

74.500

€

141.000

€

141.000

€

141.000

€

141.000

-

€

73.000

€

156.000

€

245.000

€

336.000

15. Financiën

€

Eindtotaal

€ 724.750

€ 1.702.000

€ 1.591.500

€ 1.909.000

€ 2.021.000

Vrije ruimte

€ 731.795

€ 1.758.906

€ 1.630.296

€ 2.128.452

€ 2.442.835

€

€

€

€ 219.452

€ 421.835

Vrije ruimte na voorgestelde
maatregelen

7.045

56.906

38.796
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17 Samen sterk met wethouders: portefeuilleverdeling
college 2018 – 2022
Het nieuw college bestaat, naast burgemeester Marriët Mittendorff en gemeentesecretaris Dirk van Eeten,
uit de wethouders Leo Bosland (GroenLinks), Frank Eetgerink (D66), Maarten Schoenaker (CDA) en René
Waas (VVD).

Portefeuilleverdeling:
Marriët








Mittendorff
Bestuurlijke organisatie
Intergemeentelijke samenwerking
Openbare orde en veiligheid
Handhaving
Publieke dienstverlening
Representatie (inclusief internationale betrekkingen)
Personeel en organisatie.

Leo Bosland
 Duurzaamheid (milieu, water, landschap, maatschappelijk vastgoed)
 Armoedebeleid
 Werk en inkomen
 Wonen

Frank Eetgerink
 Inwonerparticipatie
 Zorg en Welzijn
 Onderwijs, inclusief bibliotheek
 Jeugd en jongeren
 Cultuur
 Communicatie
 ICT en digitalisering

Maarten Schoenaker
 Financiën, inclusief grondexploitaties
 Economische zaken
 Recreatie, toerisme en erfgoed
 Sport

René Waas
 Ruimtelijke ordening
 Omgevingswet
 Openbare Werken en Verkeer
 Mobiliteit
 Maatschappelijk vastgoed
 Evenementen
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Bijlage 1: Reacties van inwoners op voorlopig coalitieakkoord
Onderstaande reacties zijn op zaterdag 21 april 2018 gegeven door inwoners en organisaties en kort in de
context van hun inbreng genotuleerd. Daarnaast zijn er reacties per email binnengekomen, die kort zijn
samengevat.
Onderstaande reacties zijn per hoofdstuk ingedeeld op: aanpassing van de hoofdlijnen van het
coalitieakkoord; past in het coalitieakkoord/ krijgt aandacht bij de uitvoering; en past niet bij de hoofdlijnen
en uitvoering van het coalitieakkoord. In de kolom 'Opmerkingen' is soms een toelichting opgenomen
vanuit de coalitie. Met dank aan de inwoners en organisaties die hebben meegedacht en hun reactie
hebben gegeven.

Zorg, welzijn en voorzieningen

Aanpassingen van de hoofdlijnen van het coalitieakkoord

Opmerkingen

VN Verdrag 2016: Toegankelijkheid bibliotheek, rolstoeltoilet
winkelcentrum, contactpersoon, openbare ruimte: stoepen en
bestrating

In hoofdstuk 4 "Samen sterk in het
sociaal domein " is het onderdeel
"Mensen met een beperking doen
mee" opgenomen

Past in het coalitieakkoord, krijgt aandacht bij de
uitvoering
Sport minder validen: vervoer en aanbod

Onderdeel van WMO, bestaand
beleid

Vervoer op maat niet toereikend
Verspreiding Via Heumen (digitaal / per email)
Algemeen: toegang tot gemeentelijke informatie (traag)
Sport: prestatie en gezondheid/participatie
Vrijwilligerswerk ondersteunen (ICT / maatjesproject)
Jongeren: opnieuw naar kijken (niet alleen de SJEM)
Opbrengst werkconferentie erbij nemen
Ook kijken naar oude ideeën
Communicatie: buurt whats app, gemeentelijke website niet duidelijk
genoeg, coördinatie armoedebeleid, teveel verschillende clubjes, vaste
contactpersoon per cliënt

We doen wat we kunnen
beïnvloeden onverlet eigen
verantwoordelijkheid

Inwonersparticipatie serieus nemen
Structuur voor initiatieven (hoe?)
Signalen op tijd oppikken (WSW)
Eerst inhoud dan regels
Thinking out of the box
Kijken naar effectievere vormen van het oplossen van
maatschappelijke problemen door over de organisatiegrenzen en
geldstromen heen te kijken

Past niet bij de hoofdlijnen en uitvoering van het
coalitieakkoord
Vervoer: 65+ bus (gratis)
Commissievergaderingen: 5 minutenregel voor insprekers afschaffen
(snelfietspad wel goed voorbeeld)

Hier gaat de gemeenteraad over

Waar is Buurtzorg gebleven (keuzevrijheid?)

Is een gevolg van reeds gehouden
aanbesteding

Oude sociale werkvoorziening werk beter, mag geld kosten

Is landelijk beleid
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DUURZAAMHEID

Aanpassingen van de hoofdlijnen van het coalitieakkoord

Opmerkingen

Geothermie onderzoeken

Hoofdstuk 4 "Aan de slag met de
routekaart" punt 10

Ontwikkelingen blijven volgen en toepassen

Waterkracht

In hoofdstuk 4 toegevoegd: Wij
staan open voor zonnevelden en
andere vernieuwende
mogelijkheden
Idem

Buitenland bekijken naar ontwikkelingen

Idem

Waterstofeconomie

Idem

Past in het coalitieakkoord, aandacht bij de uitvoering
Gezamenlijk asbestproject i.c.m. zonnepanelen
Helpen voor elektriciteitstransport (Liander)
Duidelijkheid wanneer van het gas af
Kosten om van het gas af te komen verlagen
Zonnepanelen ook in bulk

Bestaand beleid

Integrale benadering van duurzaamheid
Subsidie voor het gasloos bouwen
Energiecoöperatie, goed ingerichte stichting
VVE voor energieopwekking op bedrijventerreinen /
ondernemersvereniging
Woningen zongericht plaatsen
Positieve benadering ook voor de gemeenschap van duurzaamheid
Vaart maken om de gevolgen in kaart te brengen
Gesprek voeren met specialisten / Oosterpoort
Particulieren (voorlichting inwoners)
Inwoners informeren over mogelijkheden

Bestaand beleid

Implementeren windmolens met inwoners
Laat je adviseren door deskundigen op het gebied van duurzaamheid.
Neem geen overhaaste besluiten.
Let op je beloftes tijdens de verkiezingen.
Naar de Rijksweg kijkend: Milieuzones inrichten voor de bevoorrading
van de detailhandel in het centrum van Malden.
Maak de verbinding tussen de routekaart en het huidige
coalitieakkoord.
Binnen duurzaamheid vooral nadruk op milieu minder op inzetbaarheid
of continuïteit. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we voor binding van jongeren
met de gemeente: bestendig voor de toekomst?
Coördinerend wethouder erfgoed
Leningen inzetten voor verduurzaming eigenaren i.r.m. Oosterpoort
(huurders)

Past niet bij de hoofdlijnen en uitvoering van het
coalitieakkoord
Bovenwettelijke normen
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Controle op uitvoering spouwmuurisolatie
Toetsingskader aanpassen
Aanvullende eisen bij woningen en gebouwen
In verkiezingsprogramma’s gesproken over afschaffen OZB voor
verenigingen, wat is hiervan de status.

In het coalitieakkoord passen we
maatwerk toe

BOUWEN, WONEN, LEEFBAARHEID

Aanpassingen van de hoofdlijnen van het coalitieakkoord

Opmerkingen

Verbeteren van veiligheid en leefbaarheid van de Rijksweg Malden

In hoofdstuk 12 "Samen sterk voor
mobiliteit" zijn expliciet de
provinciale wegen opgenomen

Past in het coalitieakkoord, aandacht bij de uitvoering
Zorgen over kosten verhuizing detailhandel Overasselt
Zorgen over combi woning/werken (ervaring de Hoge Brug)
Handhaving irt illegaal gebruik irt werklandschap
Economische visie bedrijventerreinen
Juliana à ‘Kanaalzone’
Niet bouwen in Lierdal
Groen blijft groen
Bij woningbouw letten op architectuur / stedenbouwkundige kwaliteit
Harmonie in de omgeving (inpasbaar wonen)
Aandacht voor cultuur/historie (Zuidwaterlinie)
Participatiewet (baanbehoud) inzetten bij projecten
Social return bij inkoop / aanbesteding
Ruimte voor duurzaamheid in de landbouw
Minder regels

Waar mogelijk en verantwoord

Asbestverwijdering middels duurzaamheidsfonds
Levensloopbestendig bouwen
Oosterpoort bouwt woningen die 70 tot 100 jaar meegaan
Specifiek voor lage inkomens
Transformatie van bestaande gebouwen
Combinatie jong en oud in groot pand
Meer tiny houses (goedkoper)
Computerhulp (Vraagwijzer)
Focus op huur kleine woningen vanaf € 410 (jonge alleenstanden)
Renovatie i.s.m. Liander (energetische infrastructuur)

Past niet bij de hoofdlijnen en uitvoering van het
coalitieakkoord
Meer dorpsgericht bouwen i.v.m. leefbaarheid

We mogen van de provincie slechts
beperkt bouwen
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