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De kern in ‘oetveuring’

Coalitieakkoord Vernieuwingsgroep-CDA 2014-2018

!1

Coalitieakkoord Vernieuwingsgroep-CDA 2014-2018

!2

Inhoudsopgave

Voorwoord

4

Visie komende bestuursperiode

5

Het democratisch proces

6

Bestuur

11

De klant centraal

15

Onze toekomst

16

Welzijn

18

Onze woonomgeving

22

Financiële middelen

25

Tot slot

Coalitieakkoord Vernieuwingsgroep-CDA 2014-2018

25

!3

Voorwoord
Op 19 maart 2014 mochten de burgers van Schinnen hun stem uitbrengen voor de nieuwe
bestuursperiode voor de gemeenteraad van Schinnen. De burgers hebben daarbij uitgesproken
dat de toen zittende coalitie van Vernieuwingsgroep en CDA hun mandaat behielden en zelfs
met één zetel meer de volgende periode een coalitie konden vormen.
Na de verkiezingen is door een afvaardiging van de Vernieuwingsgroep met alle partijen van
gedachten gewisseld over de insteek om te komen tot een breed gedragen coalitie. Gelet op
het mandaat van de kiezers, het fundament dat al eerder was gelegd tussen beide partijen en
een gezamenlijk gedragen consistentie in visie en beleid is door de Vernieuwingsgroep en het
CDA besloten om te komen tot een akkoord. Een eventuele aanvulling met de VVD werd
haalbaar geacht. Uiteindelijk is door beide partijen VG en CDA besloten om een coalitie te
vormen.
De nieuwe coalitie staat voor het afronden van de vele zaken die in het laatste halfjaar van
de vorige raadsperiode gestart zijn. De coalitie spreekt de hoop uit, dat de oppositiepartijen
hun constructieve doch kritische rol in het belang van de burger zullen innemen en vertrouwt
daar mede op vanwege de prettige contacten gedurende de afgelopen bestuursperiode.
De uitgangspunten vanuit de strategische visie worden daarbij als basis genomen net zoals de
basis vanuit de dorpsontwikkelingsvisie; beide vormen een belangrijke leidraad bij de
invulling van ons toekomstig beleid. Het overdrachtsdocument, dat door de interne
organisatie is opgemaakt en waaruit dit coalitieakkoord mede tot stand is gekomen, wordt als
belangrijke bijlage gezien bij de verdere uitvoering van dit akkoord. De in de formatieperiode
opgestelde hoofdlijnennotitie, geldt als leidraad. Dit coalitieprogramma wordt als
belangrijkste uitgangspunt gezien voor de verdere opmaak van het collegeprogramma,
waardoor uiteindelijk SMART gemaakt wordt waar het nieuwe college de komende jaren voor
staat. De beide verkiezingsprogramma’s worden daarbij telkens afgewogen.
Alle partijen in Schinnen gaan voor het belang van de burger. Laten we dat belang voorop
stellen en gezamenlijk in goed vertrouwen werken aan een nog beter Schinnen, want wij zien
het als onze taak om daar op de juiste manier invulling aan te geven.
Schinnen, april 2014
Hugo Schaffrath, fractievoorzitter
Vernieuwingsgroep

Twan Schevers, fractievoorzitter
CDA Schinnen

Ron Witjes
voorzitter Vernieuwingsgroep

Phil Boonen
voorzitter CDA Schinnen
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VISIE KOMENDE BESTUURSPERIODE

We staan aan de vooravond van een behoorlijke transitie. Die transitie moet
uiteindelijk leiden tot meer sociale cohesie en een verbetering van de
saamhorigheid onder de burgers. Gelet op het feit dat deze aspecten al heel sterk
aanwezig zijn binnen onze kernen, gaan we voor behoud en verdere versterking.
Daarnaast wil de coalitie de kernen schoner, groener en veiliger inrichten.
Bovendien zetten wij in op het bevorderen van burgerparticipatie en de
klantvriendelijkere inrichting van de interne organisatie. De regisserende
gemeente krijgt verder vorm en daarbij is goede samenwerking in de regio een
essentiële schakel. Overleg met de burgers is cruciaal om verdere invulling te
geven aan de uitdagingen. ‘De klant en de vraag centraal’ wordt verder in het
beleid uitgewerkt. De decentralisaties worden in overleg met de gehele Raad
ingevuld, waarbij de kernvoorwaarde is ‘ontzorgen waar mogelijk, zorg waar
nodig’. Het is onze taak om natuur en landschap verder op de juiste manier te
presenteren, zodat onze gemeente optimaal profiteert van dit unieke element in
wonen, recreëren en onthaasten. De samenwerking binnen de Raad als geheel is
een belangrijk speerpunt voor de komende periode. De inbreng van partijen wordt
gehoord en er wordt getracht om met elkaar een eenduidig beleid te kunnen
vormen. Tevens is een zeer belangrijk aandachtspunt dat College onderling en
samen met de ambtelijke organisatie een juiste samenwerking vormgeven om het
optimale resultaat voor de burgers te bereiken.
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1. HET DEMOCRATISCH PROCES
Doelstelling
Het nieuw in te richten besluitvormingsproces moet ertoe leiden dat burgers en raadsen commissieleden, eerder (aan de voorkant) bij de beleidsontwikkeling worden
betrokken.
Daarnaast zullen een aantal subdoelstellingen worden benoemd zoals het bewerkstelligen van
laagdrempelige informatie-uitwisseling met burgers en raads- en commissieleden en een
efficiënte en effectieve opzet van vergadercyclus. De politieke vergaderingen zullen zoveel
mogelijk op de maandag- of donderdagavonden plaatsvinden.
Presidium / seniorenconvent
Het seniorenconvent wordt opgeheven en de taken worden overgenomen door het presidium.
De fractievoorzitters of een door hun aangewezen plaatsvervanger nemen deel aan het
presidium.

Auditcommissie
De auditcommissie blijft nagenoeg onveranderd.

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie blijft nagenoeg onveranderd.

Werkgeverscommissie
De werkgeverscommissie blijft nagenoeg onveranderd en bestaat uit de plaatsvervangend
voorzitter van de raad en van iedere fractie een te benoemen raadslid door de raad.

Stellen van schriftelijke vragen
Voor het stellen van schriftelijke vragen wordt een procedure uitgeschreven met een daarbij
behorend stroomdiagram. Doelstelling is dat fracties en de interne organisatie weten hoe een
ander moet verlopen en welke doorlooptijden hieraan verbonden zijn. Het betreffen dus niet
alleen vragen die betrekking hebben op het hieronder vermelde besluitvormingsproces.

Besluitvormingsproces
Coalitieakkoord Vernieuwingsgroep-CDA 2014-2018

!6

Fases besluitvormingsproces
In het besluitvormingsproces kan onderscheid worden gemaakt in een drietal fases, te weten:
1. Informatie verzamelen (beeldvorming);
2. Argumenten uitwisselen en een mening vormen (meningsvorming);
3. Een besluit nemen (besluitvorming).
Het onderscheid in bovengenoemde fases lijkt helder, doch in de praktijk blijkt dat deze fases
regelmatig door elkaar lopen. Hoewel dat niet altijd een probleem hoeft te zijn, kan dit wel
storend werken. Met name op momenten dat deelnemers aan de discussies zich in
verschillende fases bevinden. Voorkomen moet worden dat discussies over hetzelfde punt
meerdere keren plaatsvinden. Daarin moet de juiste balans gevonden worden.
Fase 1. Beeldvorming
In deze fase is het vooral zaak om over en weer relevante informatie uit te wisselen.
Informatie-uitwisseling om inzicht te bieden en te verkrijgen. Inzicht om zich een (helder)
beeld te kunnen vormen van de materie. Die informatie-uitwisseling vindt voor een belangrijk
deel reeds op een natuurlijke wijze plaats door de dagelijkse interactie tussen burgers en
bestuurders. Daarnaast bestaat aanleiding om overlegmomenten in te plannen om die
interactie verder te faciliteren.
1A Instrument themabijeenkomsten (buiten reguliere vergaderstructuur)
Het is van belang om burgers, raads- en commissieleden, college/ambtenaren, op gezette
tijden (indien nodig op verschillende locaties bij elkaar te brengen om met elkaar te spreken
over belangrijke beleidsontwikkelingen. Het is belangrijk om die informatie-uitwisseling
vroegtijdig in het proces te laten plaatsvinden omdat de mogelijkheid om ontwikkelingen te
beïnvloeden dan het grootst is. Afgegeven signalen kunnen door raad/commissie/college/
ambtenaren worden betrokken bij de vormgeving van de beleidsontwikkeling. Naarmate het
besluitvormingsproces vordert zullen de beïnvloedingsmogelijkheden afnemen. Overigens
komt de betrokkenheid van burgers in deze fase van besluitvorming niet in de plaats van de
reeds bestaande instrumenten om burgers te betrekken bij de beleidsontwikkeling. In deze is
sprake van een aanvullende voorziening.
Het instrument dat wordt ingezet om burgers en raads- en commissieleden vroegtijdig te
betrekken bij de beleidsontwikkeling wordt aangeduid met themabijeenkomsten. Dit zijn
laagdrempelige bijeenkomsten in een informele setting waarin de aanwezigen vrijuit met
elkaar kunnen brainstormen. Het zijn bijeenkomsten die met name gericht zijn op
informatievergaring en beeldvorming. Bijeenkomsten waarin de burger, maar ook raads- en
commissieleden, volop de ruimte krijgen met beleidsambtenaren van gedachten te wisselen
over actuele maatschappelijke onderwerpen. De te bespreken onderwerpen kunnen zowel
door college, raads- en commissieleden, maar ook burgers worden ingebracht. De informatieuitwisseling kan op verschillende manieren plaatsvinden (presentatie, consultatie, discussie,
etc.) Deze themabijeenkomsten staan in principe los van de reguliere vergadercyclus en
hebben dan ook in beginsel geen betrekking op onderwerpen die in de komende raads- en/of
commissievergadering worden behandeld. Dat wordt evenwel niet uitgesloten. Jaarlijks
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worden vooraf, bij het vaststellen van het vergaderschema door de gemeenteraad, hiervoor
een vijftal data gereserveerd, welke afhankelijk van de behoefte worden ingevuld.
1B Instrument themabijeenkomsten (binnen reguliere vergaderstructuur)
Presentaties over onderwerpen in het besluitvormingsproces en toekomstige ontwikkelingen
dienen zoveel mogelijk plaats te vinden in themabijeenkomsten voorafgaand aan de raads- en
commissiebehandeling. Om de meerwaarde van die presentaties te optimaliseren, wordt
aanbevolen om de presentaties niet langer in, maar voorafgaand aan de behandeling van
onderwerpen in raadscommissies in te plannen. Dat biedt raads- en commissieleden de
mogelijkheid de informatie tot zich te nemen en wordt daarnaast tijd en ruimte geboden de
gepresenteerde informatie te duiden. Voorts wordt het college hierdoor de mogelijkheid
geboden waardevolle informatie voor de advisering en besluitvorming breed te delen.
Normaliter moet ervan worden uitgegaan dat raadsvoorstellen met bijgevoegde stukken alle
voor de besluitvorming relevante informatie bevatten. In de dagelijkse praktijk blijkt echter
dat de politieke groeperingen soms nadere informatie wensen. Het gaat daarbij vaak om
technische informatie. De afspraak bestaat reeds dat deze technische informatie schriftelijk
(e-mail) kan worden opgevraagd via de griffie. Een aanvullende mogelijkheid voor nadere
informatievergaring kan worden gecreëerd door in deze themabijeenkomsten een ambtelijke
toelichting te verzorgen. Deze werkwijze zal naar verwachting leiden tot het (nog) beter
delen van relevante informatie. Er wordt van uitgegaan dat dit een positieve uitwerking zal
hebben op het vervolg van het besluitvormingsproces. Daarnaast zal deze interactie de relatie
tussen het ambtelijk apparaat en de politieke groeperingen bevorderen. De te bespreken
onderwerpen kunnen zowel door college, raads- en commissieleden, maar ook burgers worden
ingebracht. De informatie-uitwisseling kan op verschillende manieren plaatsvinden
(presentaties, consultatie, discussie, etc.). Afhankelijk van het aanbod aan onderwerpen
wordt vormgegeven aan deze themabijeenkomsten. Het betreffen laagdrempelige
themabijeenkomsten in een informele setting waarvoor burgers en raads- en commissieleden
kunnen aanschuiven. Aanwezigen kunnen in deze bijeenkomsten gebruik maken van de
mogelijkheid om toelichtende (technische) vragen te stellen. Mede door de informele setting
wordt de mogelijkheid geboden om specifieke en ter zake relevante informatie te delen.
Eigenschappen themabijeenkomsten.
-

Laagdrempeligheid
Inplanning is standaard op maandagavond of donderdagavond.
Flexibele vormgeving themabijeenkomsten
Agenda wordt bepaald de dag vóór de themabijeenkomst
Er moet tijdig helderheid zijn over het onderwerp
Agenda bepaalt behandelingsduur van de onderwerpen
Kennisgeving themabijeenkomsten in Goed Nieuws en op gemeentelijke website
Locatie vergadercentrum gemeentehuis of op locatie
Geen verslaglegging
Voorzitterschap is in handen van een wethouder.

Fase 2. Meningsvorming
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Na het proces van informatievergaring en informatie-uitwisseling volgt de
commissiebehandeling ter voorbereiding van de besluitvorming in de gemeenteraad. Dit ter
vervanging van de controlecommissie en de beleidscommissie. Inzichten en standpunten
worden, op basis van de vergaarde informatie, uitgewisseld met het oog op advisering van de
gemeenteraad. De advisering richt zich daarbij op de vragen of het voorstel rijp is voor
behandeling in de raad (is alle relevante informatie voorhanden), staat de politieke
groepering positief of negatief tegenover het voorliggende voorstel en kan de commissie
eensluidend het voorstel al dan niet als hamerstuk aanmerken. Op basis van de voorliggende
stukken, de aanvullend vergaarde informatie en uitwisseling van inzichten en standpunten,
vormen de politieke groeperingen zich een voorlopige mening. De finale afweging vindt plaats
door de besluitvorming in de gemeenteraad.
Instrument Commissievergadering
In principe conform de cyclus op de maandag met een uitloop naar de dinsdag of donderdag.
Voorts is het de bedoeling dat per politieke groepering maximaal vier commissieleden van VG
en CDA en maximaal drie commissieleden van VVD en PvdA per vergadering aanschuiven. Dat
kunnen raadsleden zijn, maar dat kunnen ook burgerleden, niet zijnde raadsleden, zijn.
Politieke groeperingen kunnen hiertoe een pool van commissieleden, niet zijnde raadsleden,
formeren, aangevuld met raadsleden die uit oogpunt van raadslidmaatschap per definitie als
commissielid kunnen optreden. Per vergadering mag er gewisseld worden in de politieke
samenstelling van de fracties, echter dat geldt niet tijdens de commissievergadering.
De termijnkalender, welke periodiek in het presidium wordt besproken, zal een belangrijke
informatiebron vormen voor het aantal in te plannen extra vergaderingen (op de dinsdag of
donderdag) en de agendering per vergadering. De pijlers onder deze structuur zijn efficiency
en flexibiliteit.
In de eerste termijn mag telkens één woordvoerder per fractie zijn standpunt uitdragen
zonder interrupties. Daarna volgt het debat in tweede termijn tussen de fracties, om te
komen, als commissie, tot advisering richting de raad. Adviezen worden concreet en to the
point verwoord. Het College wordt geacht bij iedere commissievergadering aanwezig te zijn.
Eigenschappen commissie.
Het gehele proces rondom de commissievergadering zal verder digitaal verlopen.
Alleen op
aanvraag kunnen stukken door de griffie worden gereproduceerd.
Inplanning standaard op maandag met uitloop naar dinsdag of donderdag.
Benoeming 2 technische voorzitters en een reserve omwille van flexibiliteit. Zij zullen
beide per toerbeurt de vergadering voorzitten.
De technische voorzitters hoeven geen raadslid te zijn. Dit kunnen ook voorzitters van
een
politieke groepering zijn.
Behandeling agendapunten op basis van adviesfunctie
Locatie vergadercentrum gemeentehuis
Van het besprokene wordt een geluidsbestand gemaakt, dat per agendapunt
toegankelijk is
Alleen verslaglegging (digitaal) van het advies aan de raad
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Het advies wordt toegevoegd aan raadsstukken
Eerste en tweede termijn komen te vervallen
Iedere fractie geeft zonder interrupties eerst hun mening daarna volgt politiek debat
tussen
fracties
Tijdens vergadering mag bemensing van commissie per agendapunt onderling niet
gewijzigd
worden.
Het aantal zitplaatsen per commissies is verdeeld volgens de volgende verdeelsleutel:
Vernieuwingsgroep: 4, CDA: 4, PvdA: 3, VVD: 3.
Elke fractie beschikt over een eigen poule van burgerleden en raadsleden die telkens
per
vergadering per agendapunt naar eigen inzicht mogen worden ingezet.
De totale poule van burgerleden die per fractie ingezet kan worden bestaat uit
maximaal 8
personen.
Fase 3. Besluitvorming
Het is de uitdaging om in de raadsvergadering niet de commissiebehandeling nog eens over te
doen maar op basis van de beoordeling van de voorliggende bescheiden, de politieke
overtuiging en gehoord de standpunten van de overige fracties te komen tot een heldere
standpuntbepaling. Uiteindelijk wordt op democratische wijze het besluit genomen.

Instrument: Raadsvergadering
De raadsvergadering behoeft geen verdere bespreking, daar de opzet en vorm van de
raadsvergadering in belangrijke mate is gestoeld op wetgeving en het reglement van orde en
op grond van deze notitie geen wijziging ondergaat. Wel komt het sprekerskwartier voor
burgers te vervallen omdat de belangrijke inspraak in fase 1 en fase 2 van het
besluitvormingsproces goed gewaarborgd is. Het stellen van technische of inhoudelijke vragen
is niet toegestaan. Ingezet moet worden op het voeren van debat op hoofdlijnen tussen de
fracties en niet zozeer met het college. Het gehele proces rondom de raadsvergadering zal
verder digitaal verlopen.
Alleen op aanvraag kunnen stukken door de griffie worden gereproduceerd. Van het
besprokene wordt een geluidsbestand gemaakt, dat per agendapunt toegankelijk is.
De verslaglegging (op hoofdlijnen) wordt verder uitgewerkt in het reglement van orde.
Afsluitend
Deze uitgangspunten worden vertaald in nieuw op te stellen reglementen van orde daar waar
nodig, die voor het zomerreces 2014 worden vastgesteld.
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2. BESTUUR
De portefeuilleverdeling en de voor te dragen portefeuillehouders
Burgemeester
bestuurszaken, bestuursorganen, bestuursondersteuning
algemene strategie, bestuurlijke samenwerking
bedrijfsvoering ICT, archief, PenO, inkoop/aanbesteding
burgerzaken
griffie
RUD, milieuwetgeving/milieubeleid
handhaving, bouw- en woningtoezicht
brandweer, rampenbestrijding
openbare orde en veiligheid, lokaal en regionaal
communicatie/voorlichting
vreemdelingenzaken, inburgeringvoorzieningen
AWACS

Wethouder J. Hermans

1e loco
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duurzaamheid
burgerparticipatie
dienstverlening
RO Buitengebied, natuurontwikkeling, groenvoorziening
LKM gerelateerd
riolen, pompgemalen
openbare verlichting
recreatie/toerisme
verkeersmaatregelen, uitvoering GVVP
ongediertebestrijding
verkeerseducatie

Wethouder R. v.d. Broek

2e loco

(0,85 fte)

beleid 3 D’s, integrale aanpak 3D’s
uitvoering participatiewet(onderdeel 3D’s), economische zaken
VIXIA, werkbedrijf, groenbeheer/groenvoorziening
leefbaarheid kernen en vitaal platteland, dorpsontwikkelingsplannen
kunst, cultuur, verenigingen, speelvoorzieningen
vervoer doelgroepen, wensbus
vrijwilligerswerk
sport
volwasseneneducatie
gezondheidszorg
Wethouder K. Wolff

3e loco

(0,6 fte)

uitvoering WMO(onderdeel 3D’s)
volkshuisvesting/wonen
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bestemmingsplan Kernen, RO DOP’s
verkeersbeleid GVVP, Buitenring
afvalinzameling/afvalverwijdering
grondzaken
dorpsvernieuwing, dorpsgezichten, monumentenzorg
woonwagenzaken
algemene begraafplaatsen

Wethouder P. Janssen

4e loco

(0,6 fte)

gemeentefinanciën, financiën 3 D’s, dekkingsmiddelen
uitvoering jeugdzorg(onderdeel 3 D’s)
onderwijsbegeleiding, achterstandsbeleid
peuterspeelzalen, kinderopvang
aandeelhouderschap AVA RWM
leerlingenvervoer
beheer accommodaties

Samenwerking
Autonome ontwikkelingen en lokale ambities vragen om een versterkt inzetten op
intergemeentelijke samenwerking. De medio 2013 vastgestelde kaders (gebaseerd op de
“Kadervisie op samenwerking”) zijn daarvoor leidend. Aard, karakter en identiteit (de
‘couleur locale’) van onze gemeente vormen daarbij de belangrijkste leidraad: landelijk en
groen, met dorpse eigenheid, leefbare kernen en een markante leefomgeving. Belangrijk
daarbij is het heft in eigen hand te houden. Als uitgangspunt geldt: wat lokaal kan, doen we
lokaal.
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De nadrukkelijke intentie is een stevige positionering van Schinnen in het eigenstandige
groene hart van de regio. Dit overigens zonder het belang van en het aangehaakt blijven bij
het stedelijk gebied uit het oog te verliezen. Binnen deze genuanceerde en gedifferentieerde
benadering blijft Schinnen, als van oudsher, actief participeren binnen de subregio Westelijke
Mijnstreek. Ook de recent ontstane samenwerking tussen de VONSS-gemeenten past binnen
deze benadering.
De coalitie is van mening dat de samenwerking kwantitatieve (financiële) maar vooral
kwalitatieve impulsen moet geven aan het verdere beleid. Daartoe zal meetbaar worden
gemaakt waar samenwerking aan dient te voldoen. Daar wil de coalitie samen met de overige
fracties verder vorm aan geven. Ook met de samenwerking in de Euregio, en dan met name
onze buurgemeente Selfkant moet verder worden versterkt.

Regisserende gemeente
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen leiden ertoe dat de relatie overheid – burger/
bedrijf/maatschappelijk middenveld verandert. De met het oog hierop ingezette
transformatie naar een regisserende gemeente dient met voortvarendheid te worden
doorgezet. Van belang is te komen tot een eenduidig beeld over deze nieuwe rol. Een
gedragen visiedocument inclusief implementatieplan dient hiervoor de leidraad te bieden.
Centraal uitgangspunt is een dienstbare en betrokken gemeente Schinnen. Dit in een juiste
balans met het geven van verantwoordelijkheid aan, het benutten van (denk)kracht in en
zelfsturing door de gemeenschap. Het mogelijk maken van maatwerk en stimuleren van lokale
initiatieven én een grondhouding van “Ja, mits” in plaats van “Nee, tenzij” zijn hierbij
belangrijke randvoorwaarden.
Tussen de hierna beschreven thema’s dorpsontwikkelingsvisie / dorpsontwikkelingsplannen,
decentralisaties sociaal domein en dienstverlening en het thema van de regisserende
gemeente dienen beleidsmatig dwarsverbanden te worden gelegd, gericht op het bevorderen
van maatschappelijke initiatieven.

3. DE KLANT CENTRAAL

Dienstverlening
Het is aan de gemeenteraad om op de juiste manier toe te zien op heldere en controleerbare
afspraken met Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van het door de Raad
vastgestelde beleid;
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De coalitie streeft naar een ambtenarenapparaat dat proactief werkt, slagvaardig en
deskundig is en toegerust is op haar taken. Daarbij wacht ons de taak om de betrokkenheid
van zowel onze gemeentelijke medewerkers als ook die van onze inwoners te vergroten.
Daarnaast wordt de uitdaging aangegaan om jongeren actiever bij de gemeentelijke politiek
te betrekken, bijv. door gerichte themabijeenkomsten voor jongeren of instelling van een
jongerenraad.
’Klantgericht en vraaggestuurd’, in het verleden terecht benoemd als hét wezenskenmerk van
de gemeente Schinnen en van onze medewerkers in de gemeentelijke organisatie. Het
dienstverleningsconcept “De klant en zijn vraag centraal”, zoals door de Raad is vastgesteld,
staat dan ook onverkort overeind. Dit geldt ook voor het hiermee ingezette
veranderingsproces, waarin belangrijke stappen zijn gezet. Er is al veel gebeurd, maar er is
nog veel te doen. Extra accentuering dient daarbij te krijgen:
•

•
•

•

de efficiënte en effectieve inrichting van met name de op de publieksdienstverlening
gerichte processen, daarbij tevens te betrekken een verdergaande invulling van de één
loket-gedachte en de accountfunctie binnen het ambtelijk apparaat;
de verdergaande digitalisering van de service- en dienstverlening, uitgaande van een
digitale 24/7 bereikbaarheid voor een zo ruim mogelijk productenpakket;
de bedrijfscultuur waarin proactief, toegankelijk en een “Ja, mits”-grondhouding
belangrijke kernwaarden zijn en waarbij mede voortgebouwd kan worden op het
fundament dat met het traject houding en gedrag is gelegd;
de mate waarop de klant beoordeeld of hij of zij centraal staat.

Bezien dient te worden in hoeverre de dorpskernteams als vooruitgeschoven post van de
gemeentelijke publieksdienstverlening kunnen dienen. Dit naast de signaal- en monitorfunctie
die aan deze teams kan worden toegekend.
De communicatie met de burgers verloopt open en transparant. Het aantal ‘ontmoetingen’
met het gemeentebestuur dient te worden uitgebreid.

4. ONZE TOEKOMST
Duurzaamheid
In de nota “Duurzaamheid” zijn de uitgangspunten en ambities voor een duurzame gemeente
Schinnen vastgelegd. Door middel van het op deze nota gebaseerde uitvoeringsprogramma
krijgen deze ambities vorm en inhoud. Aanvullend hierop wordt uitwerking gegeven aan
moties inzake energie(zelf)voorziening. De inspanningen in dit kader dienen tevens bij te
dragen aan het in standhouden van een leefbare en aantrekkelijke woonomgeving en de
positionering in / als het groene hart. Initiatieven om te komen tot een meer duurzame woonen leefomgeving worden dan ook gestimuleerd en vanuit een positieve insteek benaderd. Met
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het oog op een duurzame borging is het belangrijk de jeugd meer te laten beseffen wat
duurzaamheid voor hun toekomst inhoudt. De gemeente faciliteert een educatieve invulling
van duurzaamheid in het onderwijs. Een extra accent wordt gezet op de gemeentelijke
voorbeeldfunctie. De verstevigde inzet op dit thema kan leiden tot een additionele
formatieve capaciteitsvraag (kwantitatief / kwalitatief). Hiertoe dient de mate van
passendheid binnen de huidige formatie in beeld te worden gebracht. Het resultaat hiervan
krijgt een adequate financiële vertaling. De gemeente zet zich in voor goede communicatie
en voorlichting over de mogelijkheden voor de burgers in de aanpak van duurzaamheid.

Dorpsontwikkelingsvisie – dorpsontwikkelingsplannen
De dorpsontwikkelingsvisie en de daaruit af te leiden dorpsontwikkelingsplannen hebben twee
(elkaar onderling versterkende) doelstellingen. Enerzijds zorgt de visie voor versterking van
de woon- en leefomgeving en is zij gericht op de openbare ruimte, voorzieningen etc.
Anderzijds bevordert de visie, met name in de verbinding met de decentralisaties binnen het
sociaal domein, de sociale cohesie. Met de dorpsontwikkelingsvisie wordt mede invulling
gegeven aan de specifieke identiteit van de gemeente Schinnen, die is gelegen in het
landelijke en groene karakter, de dorpse eigenheid, de leefbare kernen en de markante
leefomgeving. De beleidsmatige integratie dient, behalve met de 3D’s, ook plaats te vinden
met het accommodatie- en subsidiebeleid alsmede de regisserende gemeente.
Evenals bij de totstandkoming van de visie dienen de burgers intensief te worden betrokken
bij de vormgeving van de dorpsontwikkelingsplannen. Het vroegtijdig betrekken bij en
(mede)verantwoordelijk maken voor het woon- en leefklimaat en de sociale samenhang in hun
dorp/buurt, dient eraan bij te dragen dat de bewoners weer trots worden op hun buurt. Voor
de organisatorische invulling kan worden gedacht aan een vorm van bijv. de coöperatieve
vereniging. Voor onze inwoners spelen aspecten op het gebied van zorg, welzijn, participatie
en veiligheid een belangrijke rol. Voorop staat dat al deze aspecten in samenhang benaderd
moeten worden, omdat ze ook zo door de inwoners beleefd worden. Dat kader is van belang
om invulling te kunnen geven aan de dorpsontwikkelingsplannen.
De uitwerking van de dorpsontwikkelingsplannen dienen vergezeld te gaan van een duidelijke
financiële vertaling. Overigens dient de vormgeving van de dorpsontwikkelingsplannen vanuit
een maximaal integrale benadering plaats te vinden. Waar nodig zal in de hieruit
voortvloeiende middelenvraag worden voorzien door middel van een aanspraak op daartoe
aan te wenden reserves.

Coalitieakkoord Vernieuwingsgroep-CDA 2014-2018

16
!

5. WELZIJN
Decentralisaties sociaal domein (Jeugdzorg - Participatiewet - AWBZ begeleiding)
Iedereen telt mee, wordt gewaardeerd en gerespecteerd. De samenhang binnen onze kernen
moet de komende jaren verder worden versterkt. De coalitie gaat voor het vergroten van de
sociale cohesie. In de uitwerking van het collegeprogramma zal meetbaar gemaakt moeten
worden aan welke eisen die sociale cohesie dient te voldoen. De dorpsontwikkelingsplannen
worden leidend in de verdere uitvoering hieromtrent.
Met de zogenoemde 3 decentralisaties (3 D’s) staat de gemeente aan de vooravond van een
majeure opdracht. De beleidsmatige invulling vindt op diverse schaalniveaus plaats. Het
samenwerkingsverband wordt daarbij afgestemd op de aard van de uit de 3D’s voortvloeiende
opgaven. In inhoudelijk opzicht vormen de inmiddels ontwikkelde / vastgestelde
hoofdlijnnotities het leidend kader. Belangrijk is dat de ‘couleur locale’ stevig doorklinkt in
het nog te ontwikkelen (uitvoerings)beleid. Daarbij gaat het onder meer om aspecten als
‘goed onderwijs’, ‘sociale samenhang’ en ‘menselijke maat’. De conclusies en aanbevelingen
uit het rapport ‘Van Geel’ dienen, voor zover relevant, inhoudelijk en procesmatig hun
vertaling te krijgen.
Eén van de grootste uitdagingen is gelegen in de transformatie: de cultuuromslag naar een
participatiesamenleving. Binnen de diverse gemeentelijke beleidsvelden dient hier actief op
te worden ingespeeld. Lokale initiatieven worden actief gestimuleerd en vanuit een positieve
insteek benaderd. Een incidentele stimulerings- / opstartbijdrage door de gemeente behoort
tot de mogelijkheden.
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De uit de 3D’s voortvloeiende verantwoordelijkheden en uitdagingen dienen op de meest
maximale manier integraal te worden benaderd. Integraliteit niet enkel binnen en tussen de
te decentraliseren beleidsterreinen, maar ook met aanpalende gemeentelijke beleidsthema’s.
Hierbij zijn onder meer te noemen de dorpsontwikkelingsplannen, het subsidie- en
accommodatiebeleid, het onderwijsbeleid en de regisserende gemeente.
In budgettair opzicht wordt het kader gegeven door het te decentraliseren rijksbudget. In
geval van schrijnende situaties kan de ‘menselijke maat’ tot een additionele middeleninzet
leiden. De formatieve capaciteitsvraag (kwantitatief / kwalitatief) dient helder te worden
gemaakt, evenals de mate van passendheid hiervan binnen de huidige formatie. Het resultaat
hiervan krijgt een adequate financiële vertaling.

Armoedebeleid
Armoedebeleid willen we uitvoeren in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.
Wij stellen dat het actief opsporen en benaderen van mensen, die rond de armoedegrens
leven, noodzakelijk is. Een gedeelte van deze groep is niet op de hoogte van de voorzieningen
waar zij recht op hebben. Deze groep mag niet de dupe worden van de stapeling aan
bezuinigingsmaatregelen. Het armoedebeleid van de gemeente dient er op gericht te zijn, dat
ook inwoners met een gering inkomen kunnen participeren en deelnemen aan
maatschappelijke activiteiten.
De inkomenssituatie van ouders mag geen belemmering zijn voor een volwaardige participatie
van kinderen. Gezinnen in deze situatie moeten proactief in beeld worden gebracht en op de
eerste plaats ondersteuning ontvangen bij het noodzakelijk levensonderhoud. Kinderen
moeten zo optimaal mogelijk deelnemen aan sociale activiteiten en maatschappelijk kunnen
participeren.
Wij vinden dat in onze gemeente géén kind in armoede mag opgroeien. In het beleid moet de
aanpak van armoede bij kinderen worden opgenomen. Het extra geld dat in 2014 en 2015
vanuit de rijksoverheid naar de gemeente komt voor armoedebestrijding moet o.i.
grotendeels worden geoormerkt voor armoedebestrijding bij kinderen.

Accommodaties
In samenspraak met de gemeenteraad vindt een herijking van het accommodatiebeleid
plaats. Daarbij wordt de “wat-willen-we-bereiken”-vraag fundamenteel bediscussieerd. Doel
is te komen tot een efficiënt en effectief voorzieningenniveau dat is afgestemd op de
kwantitatieve en kwalitatieve behoeften nu en in de toekomst, mede ingegeven vanuit de
dorpsontwikkelingsplannen.
Uitgangspunten zijn onder meer:
•
•
•

een duurzame spreiding van voorzieningen op basis van de kansen van kernen;
een duurzaam levensvatbaar voorzieningenniveau op maat;
multifunctioneel gebruik;
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•

een duurzame beheersvorm.

Het gemeentelijke accommodatiebeleid strekt zich uit over de sportaccommodaties (binnen buiten) incl. de kantines, de gemeenschapshuizen en de schoolgebouwen. Het vormt een
belangrijke ondersteunende randvoorwaarde voor onder meer de 3D’s en de
dorpsontwikkelingsvisie en –plannen. Een beleidsmatige integratie van deze beleidsthema’s is
dan ook van groot belang. Het streven is er op gericht om via het accommodatiebeleid
samenwerking tussen (sport)verenigingen te stimuleren. Waar nodig kunnen
investeringsimpulsen dit streven bevorderen. Alle gemeentelijke voorzieningen moeten goed
en duurzaam worden ingericht.
Gelet op het te doorlopen proces en de daarbij in acht te nemen zorgvuldigheid is de
haalbaarheid van de financiële taakstelling voor 2015 en (deels) 2016 onzeker. Waar nodig
wordt daarom in de incidentele sfeer financiële ruimte geschapen. Tevens wordt het principe
‘de gebruiker betaalt’ in relatie tot de kostendekkendheid op een genuanceerde wijze
gehanteerd. Tevens is het van belang om ook de mogelijkheden te overzien om voorzieningen
te creëren die ‘kernoverschrijdend’ en breder van opzet zijn. Centralisatie en/of privatisering
behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Subsidies
In samenspraak met de gemeenteraad vindt een herijking van het subsidiebeleid plaats.
Daarbij wordt de “wat-willen-we-bereiken”-vraag fundamenteel bediscussieerd. Doel is te
komen tot een beleid dat onder meer:
•

bijdraagt aan de opgaven binnen het sociaal domein (3D’s);

•

de sociale cohesie bevordert;

•

een proactieve houding van verenigingen stimuleert, onder meer door het belonen van
‘maatschappelijk relevante’ activiteiten (sturing via verhouding vast – flexibel).

Het subsidiebeleid vormt een belangrijke ondersteunende randvoorwaarde voor onder meer
de 3D’s en de dorpsontwikkelingsvisie en –plannen. Een beleidsmatige integratie van deze
beleidsthema’s is dan ook van groot belang. Het streven is er op gericht om via het
subsidiebeleid de innovatie van en samenwerking tussen (sport)verenigingen te stimuleren.
Waar nodig kunnen incidentele stimulerings- / opstartbijdragen dit streven bevorderen.
Het structureel in de begroting opgenomen subsidiebudget vormt het financieel kader. Het
principe ‘de gebruiker betaalt’ in relatie tot de verhouding subsidie/eigen bijdrage wordt op
een genuanceerde wijze gehanteerd.

Werkgelegenheid en contacten met lokale ondernemers
Al is het vaak maar kleinschalig, ook onze gemeente heeft een taak als het gaat over de
werkgelegenheid binnen de eigen gemeentegrenzen. Daarom is het van belang om samen met
Coalitieakkoord Vernieuwingsgroep-CDA 2014-2018

19
!

ondernemers proactief te werken aan een actief ondernemend Schinnen. Initiatieven daartoe
worden omarmd en de ondernemers voelen zich gewaardeerd in hun doen en laten. Want zij
maken samen vorm aan een uitnodigend Schinnen. Ook binnen de regio moet in
gezamenlijkheid bekeken worden hoe de gemeenten elkaar kunnen versterken als aangename
woon-, leef- en werkomgeving.

Onderwijs
Het kind staat centraal in het onderwijs dat in Schinnen wordt aangeboden. Er is een
noodzaak om een kwaliteitsverbetering door te zetten in de richting van Integrale Kind
Centra. Voor de schoolfunctie is onder meer goed en bereikbaar primair onderwijs onmisbaar.
Goed onderwijs is van cruciaal belang voor de ontwikkeling en het welzijn van burgers. Voor
het welslagen van de uit de 3D’s voortvloeiende opgaven vormt het gemeentelijk
onderwijsbeleid dan ook een factor van belang. In het besef dat de schoolbesturen een grote
autonome bevoegdheid hebben, is het streven gericht op het zoveel als mogelijk behouden
van kwalitatief goed en veilig basisonderwijs in onze gemeente en haar kernen. Blijvend
investeren in de relatie met schoolbesturen en zorg dragen voor een adequate communicatie
met de ouders is daarbij van groot belang. Er moet worden gezorgd voor een beleidsmatige
integratie van het onderwijsbeleid met onder meer de 3D’s, de dorpsontwikkelingsplannen en
het accommodatiebeleid (multifunctioneel gebruik schoolgebouwen).
De inzet van combinatiefunctionarissen verliep de afgelopen jaren positief. Deze inzet is van
belang voor de invulling van sport en cultuur binnen ons onderwijs. We spreken de intentie uit
om deze inzet verder voort te zetten.
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6. ONZE WOONOMGEVING
Ruimtelijke (her)ontwikkeling
In samenspraak met de gemeenteraad (‘woonconferentie’) wordt een visiedocument met
betrekking tot bouwen en wonen ontwikkeld. Hierin krijgt de sub-regionale woonmilieuvisie
een lokale inkleuring en invulling. Door de wijzigingen rondom de 3 D’s kan er een
veranderende woonbehoefte ontstaan (langer thuis wonen). Dat beleid dient nadere
uitwerking te krijgen vanuit de nog te organiseren woonconferentie. Ook krijgen de
provinciale verordeningen en richtlijnen aangaande bouwen hun vertaling. Belangrijke
uitgangspunten hierbij zijn ondermeer:
•
•
•
•

•

de demografische ontwikkelingen in relatie tot toekomstige woningbehoeften (kwalitatief
– kwantitatief, koop – huur, levensloopbestendigheid etc.);
het creëren / in stand houden van een aantrekkelijke leefomgeving;
de positionering in / als het groene hart (zie ook hiervoor onder 1.);
het realiseren van ‘excellent wonen’, o.a. terrein voormalige oliehandel in Thull (mede in
relatie tot Brainport 2020 – Basics en de VONSS-bestuursopdracht “Groene Ruimte:
Natuurlijk VONSS!”);
een passief grondbeleid.

Vanuit de ruimtelijke (her)ontwikkeling worden dwarsverbanden gelegd met de
dorpsontwikkelingsvisie / -plannen en de beleidsthema’s duurzaamheid en recreatie en
toerisme. Waar mogelijk wordt de (her)ontwikkeling tevens benut om de geformuleerde
duurzaamheidsprincipes (mede) te realiseren.
Er worden intensievere prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties waarin wordt
aangestuurd op levensloopbestendige woningen met passende zorgvoorzieningen, als mogelijk
binnen de eigen woon- en leefomgeving.

Voor starters op de woningmarkt dient onze gemeente ook aantrekkelijk te blijven als
woonomgeving. Daartoe wordt in de woonconferentie extra aandacht besteed aan die
belangrijke doelgroep voor een toekomstbestendig Schinnen.
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Verkeer en vervoer
Een belangrijke drijfveer voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid is de
leefbaarheid in de dorpen. Dwarsverbanden moeten worden gelegd met de
dorpsontwikkelingsplannen en beleidsthema’s als de 3D’s, duurzaamheid en recreatie en
toerisme. Veilige school-thuisroutes blijven speerpunt van beleid. Nadrukkelijke aandacht
dient uit te gaan naar de evaluatie en opvolging van de pilot wensbus. Dit mede in relatie tot
de mogelijke ‘witte vlekken’ voortvloeiend uit de provinciale OV-concessie alsook de
financiële consequenties. Ook de wijze van aansluiting van de Buitenring Parkstad op de A76
nabij Schinnen dient alert en kritisch te worden gevolgd en becommentarieerd.
Er zijn een aantal probleemsituaties in de diverse kernen die onze aandacht hebben,
waaronder onder andere:
Aan ’t Lindjen/Steenstraat Puth veiliger inrichten;
Markt Oirsbeek aanpakken en problematiek aldaar oplossen;
Raadhuisplein Amstenrade aanpakken;
Hoofdstraat/Hommerter Allee Amstenrade veilig, aantrekkelijk en ondernemersvriendelijk
inrichten;
Kerkstraat Doenrade aantrekkelijker en veiliger inrichten;
Problematiek Stationsstraat/Dorpsstraat Schinnen oplossen.
De T- splitsing Altaarstraat - Dorpstraat in Oirsbeek wordt aangepast zodat er meer overzicht
komt voor de verkeersdeelnemers. De verkeersstroom door de Hoofdstraat Amstenrade en de
Provinciale weg te Oirsbeek en Klein Doenrade wordt verkeersluw gemaakt bij het doorgaan
van de Buitenring. Doorgaand verkeer zal zoveel mogelijk gebruik moeten gaan maken van de
N276. Het sluipverkeer dat via Schinnen en Puth naar Doenrade rijdt en omgekeerd zal
ontmoedigd worden. Ook handhaving rondom de verkeersregels moet een belangrijk punt van
aandacht zijn.

Kleine kernen
De partijen vinden het uitermate van belang om alle kernen op een schone, veilige en groene
manier in te vullen. Er moet nog meer aandacht worden besteed aan het behoud van een
prettig en aangenaam woon- en leefklimaat. Kleine ergernissen zoals overlast hondenpoep,
onveilige plekken, ondeugdelijke straatverlichting, verkeersonveilige situaties moeten actief
samen met de bewoners ter hand worden genomen. Ook de inzet van dorp- of wijkteams
hierin wordt meegenomen in toekomstig beleid.
Verloedering van het straatbeeld dient te worden tegengegaan, bijv. de ‘vangrails
problematiek’ Panoramaweg Puth. Daarnaast wordt ook bekeken wat de toestand van de
huidige bestaande woningvoorraad is en dan met de focus op monumenten. Dat zijn de parels
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van onze streek en daar moet zuinig mee omgesprongen worden. De gemeente heeft hierin
een belangrijke faciliterende taak.

Recreatie en toerisme
De kansen die de markante (leef)omgeving van Schinnen biedt, zijn het waard c.q. verdienen
het te worden benut. Daarbij zal op sommige aspecten ruimer gedacht en durf getoond
moeten worden. Onder meer de positionering in / als het groene hart (mede in relatie tot de
VONSS-bestuursopdracht “Groene Ruimte: Natuurlijk VONSS!”) en de ruimtelijke
(her)ontwikkeling vragen om een nadere verdieping van het toeristisch-recreatieve profiel van
de gemeente. Ons groene natuurgoed zou nog beter op de kaart moeten worden gezet. In
samenspraak met de gemeenteraad wordt hiertoe het beleids- en toetsingskader (Strategische
visie op recreatie en toerisme: negen wandelroutes, één ruggengraat) herijkt. Daarnaast
worden de mogelijkheden tot aanhaking bij provinciale impulsen nadrukkelijk bezien. Doel is
te komen tot een integrale benadering, afweging en stroomlijning van toeristisch-recreatieve
activiteiten. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn verder:
•
•

het stimuleren van particulier initiatief;
gemeentelijke facilitering in de randvoorwaardelijke sfeer.

Waar mogelijk wordt het recreatief-toeristisch beleid tevens benut om de geformuleerde
duurzaamheidsprincipes (mede) te realiseren.
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7. FINANCIËLE MIDDELEN
Gemeentelijk financieel perspectief
Het streven is te komen tot verlaging van de woonlastendruk naar het in de regio gemiddelde
niveau. In financieel opzicht is dan ook soberheid geboden. Een en ander betekent onder
meer dat voor een structureel middelenbeslag geldt ‘nieuw voor oud’.
De gemeente Schinnen kent een sluitend meerjarenperspectief. Belangrijke aandachtspunten
c.q. risico’s hierbij zijn evenwel de in de meerjarenbegroting opgenomen taakstellingen, de
financiële effecten van de 3D’s en de mogelijke herverdelingseffecten voortvloeiend uit de
aanstaande herijking van het gemeentefonds. Van belang is daarnaast het op peil houden van
het weerstandsvermogen. De gemeente dient een duurzaam financieel beleid na te streven.
De uitgangspunten vanuit dit coalitieakkoord worden financieel doorgerekend en van een
budgettaire vertaling voorzien. ‘Rentmeesterschap’ is daarin een belangrijke voorwaarde.
Binnen het ingezette proces van optimalisatie van de P&C-cyclus krijgt de verbetering van de
kaderstellende en controlerende (indicatoren) taak gemeenteraad een nadere accentuering.

8. TOT SLOT
Dit coalitieakkoord is nadrukkelijk geen dichtgetimmerd verhaal maar een akkoord op
hoofdlijnen en daarmee een uitnodiging aan de raad om met ons mee te denken en met eigen
ideeën te komen. De gemeenteraad heeft verder een belangrijke rol in het slagen van
burgerparticipatie. Door te weten welke initiatieven er leven, om daar vervolgens ruimte voor
te creëren en belemmeringen weg te nemen. Door te faciliteren, zonder het initiatief van de
burger over te nemen. Burgerparticipatie vindt op die manier in de volksvertegenwoordiging
een belangrijke sponsor en een waardevol klankbord.
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