Strategische
visie
2010 -2020
Schinnen, 4 februari 2010

Schitterend
SCHINNEN

2020
1

2

Hoe smaakt Schinnen over 11 jaar?
In mijn recept voor morgen
Voor mijn maaltijd over elf jaar
Zit van alles in verborgen
Maar hoe het straks smaken gaat, wist ik het maar.
De ingrediënten gekozen met beleid
Met liefde klaargestoomd
Samen bereid
Met iedereen die hier in Schinnen woont.
Het wordt een gezamenlijk product
Samengesteld uit vijf gangen
Zeker weten dat het lukt
Opgebouwd uit passie en verlangen.
De eerste gang is wonen
Heel belangrijk voor de sfeer
Een veilige plek om weg te dromen
Om echt thuis te komen, iedere dag weer.
Dan wordt werken opgediend
Hoe zou het smaken over zoveel jaren
Werken was en is niet altijd onze beste vriend
Maar zonder, zouden we het verder niet kunnen klaren.
Welzijn hoort zeker bij ons gerecht
Gezond en iedere dag weer op
Het is wat iedereen weer keer op keer zegt
Kwaliteit van leven maakt dit menu top.
Dan de ruimte waarin we leven
Nu al rekening houden met de dag van morgen
Een omgeving creëren, die we genieten en beleven
Schinnen, een leefomgeving waar we zelf voor kunnen zorgen.
Dan de samenleving die we samen vormen
Wat kunnen we zonder die beginnen
De saus hiervoor zijn goede eigen waarden en normen
Alles samen vormt dit het gerecht voor een leefbaar en schitterend Schinnen.

Gedicht gestuurd door de heer W. Raes, inwoner van de gemeente
naar aanleiding van de uitnodiging voor de bewonersavond.
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Voorwoord

Ruim een jaar geleden hebben we een start gemaakt met het actualiseren van de strategische visie
“Schinnen kiest koers”. De nieuwe strategische visie voor de komende tien jaar is het resultaat van
een intensief en interactief proces waaraan niet alleen de gemeenteraad, maar ook de inwoners,
het maatschappelijk middenveld, buurgemeenten en regionale stakeholders hun steentje hebben
bijgedragen.
Een zich zelf respecterende gemeente kan niet zonder visie op haar toekomst, ook al verplicht daar geen
enkele wet of bestuursakkoord toe. De gemeente wil immers laten zien dat zij in het belang van haar burgers
en van het grondgebied dat zij beheert, maatschappelijke doelen wil bereiken. Ruim een jaar heeft Schinnen,
in al haar geledingen, nagedacht over de vragen: wie zijn wij en wat komt er op ons af? Waar staan wij voor?
Waaraan moeten wij voldoen om de woorden om te kunnen zetten in daden?
Strategische keuzes en doelstellingen
In deze strategische visie vindt u het antwoord op die vragen: het profiel van Schinnen, missie en visie, focus en
centrale doelstelling zijn zo scherp mogelijk omschreven. Daarbij zijn uitdrukkelijke keuzes gemaakt.
Bevolkingskrimp en duurzaamheid zijn daarbij de twee leidende principes die bij de vijf thema’s (wonen,
werken, welzijn, samenleving en ruimte) zijn uitgewerkt. Voor ieder thema is een strategische keuze
geformuleerd, die weer tot in totaal negen strategische doelstellingen heeft geleid. Voor deze negen
doelstellingen heeft de gemeenteraad in de raadsconferentie van 8 december 2009 de hoogste prioriteit
toegekend aan de volgende drie doelstellingen:
1. Duurzame spreiding van voorzieningen op basis van de kansen van kernen, zodat alle kernen zullen blijven
beschikken over een levensvatbaar voorzieningenniveau op maat (Welzijn).
2. Op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van historisch waardevolle cultuurhistorische
objecten, landschappen, natuur en vergezichten in het buitengebied (Ruimte).
3. Samen met de partners investeren in de herontwikkeling van de dorpse milieus en daarnaast in de
ontwikkeling van enkele excellente woonmilieus (Wonen).
Kader voor beleid
De strategische visie is een belangrijk, zo niet het belangrijkste kaderstellende stuk dat de gemeenteraad
vaststelt. Op zijn beurt zal de strategische visie voor alle toekomstige beslissingen richtinggevend zijn. De visie
is het fundament voor de (meerjaren-)begroting. Het jaar 2010 is dan ook een uitstekend jaar om de eigen
visie neer te zetten. Er treedt immers ook weer een nieuwe raad aan die zijn programma voor de komende vier
jaar zal presenteren. Het nieuwe college zal op basis hiervan een collegeprogramma kunnen uitwerken, dat op
zijn beurt weer de basis is voor de uitvoering door de ambtelijke organisatie. Sectorplannen zullen hierop
moeten worden afgestemd.
Financiële toelichtng
Aan deze strategische visie is nog geen strategisch uitvoeringsplan gekoppeld. Dat zal wel in de loop van 2010
moeten worden opgesteld. Daarin zal ook moeten worden aangegeven met welke middelen en formatie, en
met welke prioriteitstelling, de doelstellingen worden gerealiseerd. In de begroting 2010 is wel nog een
bedrag van € 10.000,- gereserveerd voor de strategische visie, in eerste instantie bedoeld voor het ontwikkelen
van een strategische visie op samenwerking.
Uitvoering en planning
Voor de vraag hoe de centrale doelstellingen kunnen worden gerealiseerd in de komende tien jaar moet een
vertaalslag van strategische visie (abstract) naar strategisch uitvoeringsplan (concreet) worden gemaakt. Met
de vaststelling van deze strategische visie wordt dat strategisch uitvoeringsplan – en de vraag of Schinnen alle
zaken “in eigen beheer” dan wel in samenwerking met partners kan en zal oppakken - echter nog niet
gegeven. De gemeenteraad heeft ook aangegeven dat niet te willen en niet “over het graf heen te willen
regeren”. Daarom zal de nieuwe raad nog een aantal stappen moeten zetten. Allereerst zal daarvoor in 2010
een kerntakendiscussie worden gevoerd die op zijn beurt weer van belang is voor de vraag voor welke taken,
en op welk niveau ( strategisch, tactisch of operationeel) samenwerking moet worden gezocht.
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Het is de nieuwe raad, die het uitvoeringsplan, dat na deze discussie zal worden opgesteld, zal vaststellen en
de voortgang monitort, evalueert en eventueel bijstuurt. In deze strategische visie wordt voorgesteld niet
alleen ambtelijk maar ook bestuurlijk de realisering van deze strategische visie te borgen door een ambtelijk
aanspreekpunt en een portefeuillehouder strategie aan te wijzen. De uitvoering van de strategische visie komt
jaarlijks d.m.v. een evaluatienotitie op de agenda van de raad.
Communicatie
Na vaststelling van de strategische visie zal een publieksversie worden opgesteld die breed beschikbaar wordt
gesteld. Alle deelnemers aan het visietraject zullen in ieder geval een exemplaar daarvan ontvangen.
Deze strategische visie is op 4 februari 2010 door de raad vastgesteld.

de Griffier,

de voorzitter

W.A. Hulsinga

B.H.M. Link
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1 Inleiding

1.1 Waarom een (nieuwe) strategische visie?
De gemeente Schinnen wordt met een aantal ingrijpende ontwikkelingen geconfronteerd, welke haar voor
grote opgaven zal stellen in de periode 2010-2020. De gemeente wil de samenleving het vertrouwen geven dat
zij deze opgaven op een robuuste wijze zal uitvoeren. Dit doet zij door in een visie op de (middel)lange
termijn – op strategisch niveau – richting te geven aan de ontwikkelingen in de samenleving en aan de eigen
positie in de regio. De strategische visie vormt een integraal en duurzaam afwegingskader dat bestuurlijke en
beleidsmatige handvatten biedt voor:
- het stellen van eigen prioriteiten;
- het beoordelen van initiatieven van derden;
- het opstellen van financieel sluitende meerjaren planningen;
- het verbeteren van de daadkracht en het proactief en consistent handelen;
- het versterken van de resultaat gericht lokale en regionale samenwerking.
Voorgaande roept de vraag op: ‘Heeft de gemeente Schinnen dan de afgelopen jaren zonder bestuurlijke visie
geopereerd?’. Het antwoord hierop is nee, zeker niet. In juli 2003 heeft de gemeenteraad namelijk het
visiedocument ‘Schinnen kiest koers: strategische visie 2010’, vastgesteld. Dit roept uiteraard de volgende
vraag op, namelijk: ‘Waarom dan een nieuwe visie?’. De Visitatiecommissie Bestuurskrachtmeting Provincie
Limburg heeft de bestuurskracht van de gemeente Schinnen in de rol van bestuur op strategisch niveau als
slecht beoordeeld. De belangrijkste redenen voor deze beoordeling zijn dat de gemeentelijke visie niet actueel
meer was, een te korte doorlooptijd had voor een gemeentelijke strategische visie, niet integraal was en
hierdoor niet bruikbaar als een (strategisch) afwegingskader voor keuzes en prioriteiten. De visitatiecommissie
adviseerde de gemeente Schinnen dan ook het visiedocument te actualiseren en tevens een visie op
samenwerking op te stellen1. De gemeente Schinnen realiseerde zich overigens dat de strategische visie te veel
op hoofdlijnen was, maar heeft bewust gewacht met het actualiseren van deze visie tot zij de beschikking had
over de resultaten van de bestuurskrachtmonitor.
Overigens is de in 2003 uitgezette koers in de voorliggende visie zeker niet omgegooid. In tegendeel, de
gemeente Schinnen blijkt een koersvaste gemeente te zijn. De koers is hooguit op basis van voortschrijdende
kennis iets bijgesteld en het routeplan is beter uitgewerkt. De vorige visie betrof een visie op hoofdlijnen en
beantwoordde de belangrijkste strategische vraag: ‘Waar willen wij naar toe?’. Ze miste echter een concrete
vertaling in projecten en de financiële en organisatorische consequenties. Met andere woorden, de vraag ‘Wat
moeten wij daarvoor realiseren?’ was nog niet beantwoord. De voorliggende visie is dan ook niet meer of
minder dan een actualisatie en uitwerking van de visie ‘Schinnen kiest koers’.
1.2 Hoe is deze strategische visie tot stand gekomen?
Bij het opstellen van de nieuwe Strategische visie zijn vijf fasen onderscheiden; de voorbereidingsfase,
inventarisatiefase, uitvoeringsfase, reflectiefase en afrondingsfase2. Tijdens de eerste fase, die is uitgevoerd in
april en mei 2009, is een omgevings- en trendanalyse uitgevoerd3. De resultaten van deze analyse vormden de
input voor de inventarisatie- en uitvoeringsfase die bestond uit een uitgebreid dialoog met de gemeenteraad,
het maatschappelijk middenveld, burgers, ambtenaren en buurgemeenten en andere externe stakeholders4.
Dit waren de belangrijkste fasen van het hele traject en dus is daar ook voldoende tijd voor genomen. Deze
fasen zijn in de maanden juni tot en met november uitgevoerd. Tijdens een raadsconferentie op 8 december
2009 is vervolgens een concept van de voorliggende visie besproken en bediscussieerd (reflectiefase). De
strategische visie zal worden vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 4 februari 2010.
1.3 Is er (voldoende) draagvlak voor de strategische visie?
Uit het doorlopen proces blijkt dat het toekomstbeeld van de gemeente Schinnen van de gemeenteraad, het
maatschappelijk middenveld en de burgers veel meer overeenkomsten dan verschillen vertoont5. Over het
algemeen werd de in 2003 ingezette strategische koers onderschreven. Dit betekent dat er een breed
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draagvlak bestaat voor zowel de missie als de strategische keuzes en doelstellingen die hieruit voorvloeien. Dit
is een cruciaal gegeven daar het wensbeeld alleen door gezamenlijk optreden van de gemeente, het
maatschappelijk middenveld, de burgers en andere lokale en regionale partners gerealiseerd kan worden. De
voorliggende strategische visie is dan ook niet de visie van de gemeente Schinnen (organisatie) maar de visie
van en voor de gemeente Schinnen (alle stakeholders). Commitment alleen is echter niet voldoende. Er mag en
kan geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Alle betrokkenen zullen inspanningsverplichtingen moeten aangaan
en hun verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt voor de gemeente, maar ook voor al haar partners.
1.4 Welke onderdelen c.q. programma’s komen aan bod in de strategische visie?
De gemeente Schinnen heeft gekozen voor een integrale benadering, waarbij de samenleving centraal
(‘bovenaan’) staat (zie schema). De gemeente Schinnen richt zich primair op de versterking van de
leefbaarheid. De leefbaarheid rust op drie pijlers; wonen, werken en welzijn. Het beleid betreffende deze
pijlers beïnvloedt de inrichting van de ruimte en omgekeerd heeft het ruimtelijke beleid grote invloed op de
drie pijlers en daarmee op de leefbaarheid. De ruimte ofwel omgeving vormt dus de basis waarop de drie
pijlers rusten. Twee belangrijke verbindingslijnen tussen de vijf, nauw met elkaar samenhangende strategische
onderdelen c.q. programma’s vormen demografie en duurzaamheid.

1.5 Welke keuzevrijheid heeft de gemeente Schinnen?
De gemeente Schinnen is zich ervan bewust dat de keuzevrijheden beperkt zijn. Zeker niet alleen omdat rekening houdende met allerlei autonome ontwikkelingen - de keuzes moeten passen in het profiel van de
gemeente Schinnen. Het zijn vooral de steeds schaarser wordende financiële en personele middelen in
combinatie met het steeds breder wordende reguliere takenpakket en de beheeractiviteiten die de
keuzemogelijkheden beïnvloeden. Bovendien beseft de gemeente Schinnen dat zij slechts een schakel vormt in
de diverse ketens waar zij deel van uitmaakt. De gemeente Schinnen heeft dan ook bij het opstellen van de
strategische visie rekening gehouden met de (strategische) afspraken die zij heeft gemaakt of nog zal moeten
maken met haar (keten)partners en met de eisen die worden gesteld aan de dienstverlening door de cliënten
van de gemeente en hogere overheden.
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1.6 Welke (regionale) positie neemt de gemeente Schinnen in?
De gemeente Schinnen is zich er ook van bewust dat zij geen eiland vormt en dat er voor een aantal
strategische speerpunten binnen de regio concrete afspraken zijn gemaakt, waaraan zij zich committeert. Zij
beseft ook terdege dat zij de regio nodig heeft en de regio de gemeente Schinnen. Desondanks hanteert de
gemeente in zekere zin een van binnen naar buiten gerichte blik in de voorliggende strategische visie. Bewust
van haar regionale positie, bepaalt zij in de voorliggende visie vanuit haar eigen lokale kwaliteiten haar eigen
lokale keuzes, zoals verder in deze strategische visie zal worden uiteengezet. Dit is overigens geen vorm van
navelstaren, daar zij nadrukkelijk rekening houdt met de regionale visies en afspraken. De gemeente Schinnen
is van mening dat zij het meest voor de regio kan betekenen als zij opereert vanuit haar eigen kwaliteiten. Pas
als de voorliggende strategische visie is vastgesteld, zal een strategische visie op samenwerking worden
opgesteld. De keuzes in de strategische visie zijn daarbij leidend6. De keuze voor samenwerkingspartners is
namelijk mede afhankelijk van de lokale keuzes die zijn gemaakt. Het is duidelijk dat er op verschillende
niveaus samengewerkt zal (moeten) worden, zowel strategisch als tactisch en operationeel. Vaak zal de
samenwerking vooral een lokaal karakter hebben. Soms zal er met één of meerdere buurgemeenten
samengewerkt worden. In andere gevallen zal de samenwerking op het niveau van Westelijke Mijnstreek
plaatsvinden. In weer andere gevallen zal zelfs op het niveau van Zuid-Limburg samengewerkt moeten
worden. In de strategische visie op samenwerking zullen de verbindingen op de verschillende schaalniveaus in
kaart worden gebracht en worden vertaald in concrete besluiten over de samenwerking op die niveaus.
1.7 Hoe is de strategische visie opgebouwd?
In hoofdstuk twee wordt de gemeente Schinnen kort voorgesteld en wordt ingegaan op de belangrijkste
ontwikkelingen die op haar afkomen. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusies van de omgeving- en
trendanalyse die is uitgevoerd. In het derde hoofdstuk wordt de vraag beantwoord waar de gemeente
Schinnen in 2020 voor staat. De gemeente presenteert in dit hoofdstuk haar missie, de strategische keuzes die
zij heeft gemaakt en strategische doelstellingen die deze keuzes hebben opgeleverd. In het vierde hoofdstuk
wordt ingezoomd op de belangrijkste randvoorwaarden waaraan moet voldaan worden om te komen tot een
concreet uitvoeringsplan. Het gaat daarbij om de noodzakelijke organisatorische, financiële en beleidsmatige
uitwerking en verankering. Er zijn in dat hoofdstuk ook enkele mijlpalen benoemd.

1] Voor meer informatie wordt verwezen naar ”Bestuurskrachtmonitor gemeente Schinnen; bestuurskrachtprofiel”; 1 december 2008.
2] In bijlage 1 wordt nader ingegaan op dit traject.
3] Voor een uitgebreidere analyse wordt verwezen naar “Strategische visie Schinnen 2010-2020; startnotitie: Omgevings- en trendanalyse”, en
naar bijlage 2.
4] In de bijlagen 3 en 4 wordt nader ingegaan op de resultaten van de dialoog met de gemeenteraad, het maatschappelijk middenveld en de
burgers.
5] Zie de bijlagen 1, 3 en 4.
6] Deze keuzes werden overigens op 20 november 2009 tijdens een ontbijtsessie met de Provincie Limburg, enkele buurgemeenten en andere
regionale stakeholders positief ontvangen.
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2 Wie zijn wij en wat komt er
op ons af?
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusies van de omgevings- en trendanalyse die in de voorbereidings
fase is uitgevoerd7. Deze analyse bestond uit het in kaart brengen van het huidige profiel van de gemeente
Schinnen en de voor de gemeente Schinnen relevante trends en ontwikkelingen. Een goede omgevings- en
trendanalyse is nodig om te komen tot een strategische visie. Je moet immers je eigen kwaliteiten kennen en
weten wat op je afkomt om de juiste strategische keuzes te kunnen maken. Zonder kennis van het heden en
de toekomst kunnen kansen niet worden benut.
De gemeente Schinnen wil zich niet laten leiden door haar zwakkere kanten en de bedreigingen die op haar
afkomen, daar dit een verlammend effect kan hebben en tot reactief gedrag kan leiden. De gemeente
Schinnen wil proactief de toekomst tegemoet gaan door zich vooral te richten op haar sterke kanten en op de
kansen die zij krijgt. Overigens betekent voorgaande niet dat de gemeente haar ogen sluit voor haar zwakkere
kanten en de bedreigingen. Deze krijgen zondermeer de aandacht die zij verdienen, maar staan niet centraal
in de voorliggende ontwikkelingsgerichte strategische visie.
2.2 Profielschets gemeente Schinnen
Hieronder volgen de belangrijkste conclusies die de omgevingsanalyse heeft opgeleverd.
Samenleving
- Qua leeftijdsopbouw wijkt de gemeente Schinnen slechts in beperkte mate af van het regionaal gemiddelde.
Procentueel zijn er iets meer jongeren en ouderen dan in de Westelijke Mijnstreek, maar de verschillen zijn
beperkt.
- In de gemeente Schinnen zijn relatief weinig allochtonen. Vooral het aandeel niet-westerse allochtonen is,
afgezet tegen het landelijk gemiddelde, beperkt.
- De gemeente Schinnen heeft relatief weinig eenpersoonshuishoudens, wat overigens kenmerkend is voor
plattelandsgemeenten.
- Ook heeft de gemeente Schinnen relatief weinig inwoners met een uitkering, althans afgezet tegen het
regionale en provinciaal gemiddelde. Dit geldt vooral voor wat betreft bijstandsuitkeringen. Opvallend,
maar kenmerkend voor de regio, is het relatief groot aantal arbeidsongeschikten en werklozen.
- Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt in de gemeente Schinnen iets boven het regionaal gemiddelde,
maar er bestaan relatief grote verschillen tussen de kernen. Bovendien blijft het inkomen achter bij het
landelijk gemiddelde.
Wonen
- In de gemeente Schinnen zijn relatief veel koopwoningen. Dit is echter gebruikelijk voor plattelands
gemeenten.
- Gezien voorgaande is het niet verwonderlijk dat er in Schinnen relatief veel vrijstaande woningen en
tweekappers zijn en relatief weinig appartementen.
- Het is dan evenmin verwonderlijk dat de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Schinnen boven het
regionale en provinciaal gemiddelde ligt en slechts marginaal onder het landelijk gemiddelde.
- In de regionale woonmilieuvisie, die de gemeente Schinnen onderschrijft, wordt ingezet op een
kwaliteitsverbetering van de dorpse woonmilieus8. De gemeente Schinnen heeft daarbij vooral een
opvangfunctie voor de eigen bevolking gekregen, waarbij de nadruk is gelegd op ouderen en jongeren.
- De gemeente Schinnen kan daarnaast een bijdrage leveren aan de realisatie van excellente woonmilieus in
de Westelijke Mijnstreek.

7] Voor een uitgebreidere analyse wordt verwezen naar “Strategische visie Schinnen 2010-2020; startnotitie: Omgevings- en trendanalyse” en
bijlage 2.
8] In de regionale woonmilieuvisie worden de volgende vijf woonmilieus onderscheiden: landelijk wonen, dorps wonen, suburbaan wonen,
stedelijk wonen en centrum stedelijk. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de regionale woonmilieuvisie.
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- In de regionale visie ‘Ruimte voor nieuwe generaties’ is de transformatie van de woningvoorraad
aangewezen als één van de vier speerpunten. Hierbij ligt de nadruk overigens in de (stedelijke)
herstructureringsgebieden, maar dat sluit niet uit dat ook in de landelijke gemeenten sprake zal zijn van
herstructurering. Voorgaande betekent onder andere dat nieuwbouw alleen mogelijk is volgens het principe
‘één erbij, één eraf’. Daarnaast is er in beperkte mate nieuwbouw mogelijk vanuit het principe ‘rood voor
groen’. Ook deze visie wordt door de gemeente Schinnen onderschreven.
Werken
- Als plattelandsgemeente in een sterk verstedelijkt gebied kent de gemeente Schinnen een grote uitgaande
pendel. Driekwart van de werkende bevolking werkt niet in de eigen gemeente. De meeste inwoners werken
in Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek.
- Voor een plattelandsgemeente beschikt de gemeente Schinnen echter over opvallend veel werkgelegenheid
in de zakelijke dienstverlening en is de werkgelegenheid in de agrarische sector beperkt.
- Dat de industrie ondervertegenwoordigd is en de bouw en handel juist goed vertegenwoordigd zijn, is niet
ongebruikelijk voor een plattelandsgemeente.
- De werkgelegenheid in de horeca, als onderdeel van de toeristisch-recreatieve sector, is gemiddeld. Ten
opzichte van de toeristische gemeenten in het Heuvelland is de omvang van de horeca beperkt.
- Qua samenstelling van de werkgelegenheid vertoont de gemeente Schinnen overeenkomsten met de
buurgemeenten Nuth en Beek.
- Bijzonder opmerkelijk is dat de werkgelegenheidsontwikkeling in de gemeente Schinnen het afgelopen
decennium ruim boven het regionale en provinciaal gemiddelde lag.
- Regionaal is de hoogtechnologische bedrijvigheid als speerpunt aangewezen. Voor wat betreft het aanbieden
van voldoende hoogwaardige ruimte voor deze bedrijvigheid vervult Schinnen geen regionale rol, wel bij het
versterken van het vestigingsklimaat (woonmilieus en landschap).
Welzijn
- Het voorzieningenniveau in de gemeente Schinnen is voor een plattelandsgemeente in een sterk verstedelijkt
gebied goed te noemen, althans in de grotere kernen. In de kleinere kernen staat het voorzieningenniveau
onder druk.
- Met de realisatie van een multifunctioneel centrum in Oirsbeek, een Bredeschool in Schinnen en een
Multifunctionele sport- en turnaccommodatie in Oirsbeek toont de gemeente Schinnen aan dat zij anticipeert
op de ontwikkeling van het voorzieningenniveau.
- De intensieve zorg is geconcentreerd in Amstenrade. Zowel het verzorgingshuis Elvira als het verpleeghuis
Leontine bevindt zich in deze kern.
Ruimte en omgeving
- Qua grondgebruik oogt de gemeente Schinnen als een agrarische plattelandsgemeente met beperkte
bebouwing en natuur.
- De combinatie van een kleinschalig (heuvelachtig) agrarische landschap met kleine kernen en
natuurelementen vormt de recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente Schinnen op haar bewoners en
bezoekers. De gemeente Schinnen onderscheidt zich hiermee niet van de andere plattelandsgemeenten in
Zuid-Limburg.
- Door de centrale ligging tussen twee sterk verstedelijkte gebieden en de huidige infrastructuur ondervindt de
gemeente Schinnen een grote verkeersdruk. De verkeersstromen zullen aanzienlijk wijzigen als de Buitenring
Parkstad Limburg wordt gerealiseerd en de op- en afrit Schinnen op de A76 wordt opgeheven.
2.3 Relevante trends en ontwikkelingen
De gemeente Schinnen wordt met een groot aantal autonome ontwikkelingen en trends geconfronteerd, die
elkaar beïnvloeden en waarop de gemeente tijdig moet, maar ook kan anticiperen. Deze ontwikkelingen en
trends bepalen in sterke mate de koers die de gemeente Schinnen kan varen en beperken dus in zekere mate
de keuzevrijheid van de gemeente.
11

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies die de trendanalyse heeft opgeleverd.
Demografische ontwikkelingen
- Het aantal inwoners neemt in de periode 2010-2020 met ongeveer 6% af tot 12.700. Tot 2030 zal het aantal
inwoners verder dalen tot ongeveer 11.750 (-7%).
- Voorgaande wordt veroorzaakt door een lichte daling van het aantal geboorten en een sterke toename van
het aantal sterftegevallen en nauwelijks door een negatief migratiesaldo.
- Na 2014 zal het aantal huishoudens licht gaan dalen, maar per saldo zal het aantal huishoudens tot 2020 nog
toenemen met 0,6% tot ongeveer 5.800. In de periode 2020-2030 zal het aantal huishoudens met bijna 4%
dalen tot ongeveer 5.535.
- De samenstelling van de huishoudens verandert drastisch. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt sterk
toe ten koste van het aantal gezinnen met kinderen.
Economische ontwikkelingen
- Door de grote uitstroom van de babyboomers (65-plussers) na 2011 en beperkte instroom van jongeren in het
arbeidsproces zal de beroepsbevolking gaan dalen, ondanks een verdere toename van de participatiegraad.
Hierdoor zal tijdens economische hoogconjunctuur krapte op de arbeidsmarkt ontstaan.
- Ondanks een afname van het aantal (werkende) inwoners blijft het totale besteedbaar inkomen van de
inwoners toenemen door de algemene welvaartsgroei die wordt veroorzaakt door een verdergaande
toename van de productiviteit.
- Mede door de economische crisis en de demografische ontwikkelingen neemt de financiële druk op de
gemeente Schinnen toe. De kosten dreigen toe te nemen, terwijl de algemene uitkering uit het
gemeentefonds zal afnemen met ongeveer 20% vanaf 2012.
Maatschappelijke ontwikkelingen
- Er kan een achttal maatschappelijke megatrends worden onderkend, namelijk technologisering, globalisering
flexibilisering, individualisering, rationalisering, dematerialisatie, feminisering en conservering.
- Mede door voorgaande maatschappelijke trends neemt de lokale keuzevrijheid van gemeenten af, terwijl het
administratieve en dienstverlenende takenpakket juist toeneemt en van karakter verandert.
Klanttevredenheid vormt daarbij een sleutelwoord.
- Bovendien dreigt door de diverse maatschappelijke ontwikkelingen de kloof tussen kansarmen en kansrijken
toe te nemen.
Ecologische ontwikkelingen
- Duurzaamheid komt steeds hoger op de politieke, economische en maatschappelijke agenda te staan. De
meeste gemeenten, zo ook de gemeente Schinnen, hebben de inhoud van het begrip echter nog niet nader
gedefinieerd.
- Gemeenten worden echter steeds vaker met elkaar vergeleken en afgerekend op hun prestaties op het
gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld middels de Duurzaamheidsmeter (‘Klimaat en Water’, ‘Duurzaam en
Ondernemen’ en ‘Sociaal en Mondiaal’). Bovendien moet in 2010 75% van de inkoop duurzaam zijn.
Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
- De druk op gemeenten neemt toe. Door de diverse maatschappelijke ontwikkelingen maar vooral door de
decentralisatie van de overheidstaken. Gemeenten moeten zich ontwikkelen tot de Poort van alle
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overheidsdiensten, waarbij de klant centraal staat. Mede hierdoor neemt ook de druk om regionaal samen te
werken toe.
2.4 Resumé: een strategische voorzet
De gemeente Schinnen is een groene plattelandsgemeente gelegen tussen twee stedelijke gebieden. De
gemeente Schinnen vormt samen met de gemeente Onderbanken een groene, vooral agrarische, buffer tussen
beide stedelijke gebieden. Ze heeft zich mede hierdoor ontwikkeld tot een aantrekkelijke woongemeente
waar het ook goed recreëren is voor de eigen inwoners en de inwoners van de beide stedelijke gebieden.
Hoewel het voorzieningenniveau in de gemeente Schinnen nog van een redelijk hoog niveau is, staat deze
sterk onder druk. Niet in de laatste plaats doordat de gemeente uit meerdere, waaronder enkele kleine,
kernen bestaat. Mede als gevolg van de aantrekkelijke woonomgeving en de nabijheid van de stedelijke
gebieden heeft de gemeente Schinnen echter een gunstige economische ontwikkeling doorgemaakt als wordt
gekeken naar de werkgelegenheid. Het gaat daarbij vooral om kleinschalige werkgelegenheid, veelal in de
zakelijke dienstverlening. Daar staat tegenover dat door haar ligging en de (boven)regionale verkeersstructuur
sprake is van een grote verkeersdruk. De gemeente vertoont wat voorgaande kenmerken betreft grote
overeenkomsten met haar buurgemeenten Nuth en Beek.
Door diverse ontwikkelingen komt de gemeente Schinnen voor grote uitdagingen te staan, waarbij zij, gezien
de beperkte financiële middelen, keuzes zal moeten maken. Al voordat gestart werd met het opstellen van de
voorliggende strategische visie, heeft de gemeente Schinnen er voor gekozen om zich vooral te focussen en te
anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Overigens wordt niet alleen de gemeente Schinnen, maar
geheel Zuid-Limburg geconfronteerd met ontgroening, vergrijzing en bevolkingsdaling. Daarnaast gaat de
aandacht nadrukkelijk uit naar duurzaamheid. Voor beide aspecten geldt dat de gemeente zich vooral richt op
de kansen die deze bieden. De gemeente Schinnen wil zich ook profileren als een klantvriendelijke gemeente
die haar verplichtingen als betrouwbare partner nakomt.
Voorgaande geeft een beeld van de gemeente Schinnen anno 2009, maar ook al een eerste beeld van
Schinnen anno 2020. De richting waarop de gemeente Schinnen zich wil ontwikkelen is immers al op
hoofdlijnen vastgelegd. De nadruk zal het komende decennium voornamelijk liggen op het op een duurzame
wijze versterken van haar huidige profiel als groene woongemeente.
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3 Waar staan wij voor?

3.1 Inleiding
Tijdens de dialoog met de gemeenteraad, het maatschappelijk middenveld en de burgers is de aanwezigen
gevraagd waar de gemeente anno 2009 voor staat en in 2020 voor moet staan, waarbij aan de partners van de
gemeente Schinnen verschillende keuzes voor de toekomst zijn voorgelegd. De keuzes van deze partners
vertoonden heel veel overeenkomsten met die van de gemeenteraad. De richtingen en keuzes die tijdens de
bijeenkomsten zijn aangegeven, liggen ten grondslag aan dit hoofdstuk, waarin wordt ingezoomd op de
missie, de centrale doelstelling en de strategische keuzes en doelstellingen per onderdeel c.q. programma.
Aangezien het hier om grotendeels door alle partners gedeelde richtingen en keuzes gaat, mag worden
verwacht dat er niet alleen een breed draagvlak bestaat voor de voorliggende strategische visie, maar ook
voor de uitvoering van de strategische projecten die in de periode 2010-2020 zullen voortvloeien uit deze
strategische visie. Zeker daar ook de Provincie Limburg, buurgemeenten en andere regionale stakeholders de
gemeente Schinnen hebben gecomplimenteerd met haar heldere keuzes.
3.2 Missie, focus en centrale doelstelling
Missie
Schinnen is een ambitieuze, maar ook realistische en koersvaste gemeente. Er is dan ook niet gekozen voor
een volledig nieuwe missie, maar voor aanscherping van de missie uit de strategische visie ‘Schinnen kiest
Koers’ uit 2003. De aangescherpte missie luidt als volgt:
Samen met haar burgers en andere partners ontwikkelt de gemeente Schinnen duurzame initiatieven om de
leefbaarheid en levendigheid in de kernen te behouden en de kwaliteit van natuur en landschap te
versterken. De kernen beschikken over een goed woonmilieu en een levensvatbaar voorzieningenniveau op
maat. In het buitengebied is ruimte voor de ontwikkeling van natuur en landschap en voor extensieve
recreatie. Hierdoor versterkt de gemeente Schinnen haar functie als groene buffer in een verstedelijkte regio
met een samenhang en evenwicht tussen de stedelijke dynamiek en de landelijke kwaliteit.
Focus en centrale doelstelling
In de missie zijn de twee belangrijkste kwaliteiten van de gemeente Schinnen benoemd, namelijk
‘Leefbaarheid en levendigheid’ (kernen) en ‘Natuur en landschap’ (buitengebied). De gemeente Schinnen wil
zich het komende decennium (en de decennia erna) vooral focussen op het op een duurzame wijze verder
versterken van beide kernkwaliteiten in hun onderlinge samenhang. Dit betekent dat de gemeente Schinnen
zich primair zal inzetten op de ontwikkeling van een goed woonmilieu (1), levensvatbaar voorzieningenniveau
op kernniveau (2) en natuur en landschap (3). De lokale economische ontwikkeling (inclusief toerisme en
recreatie) is hieraan ondergeschikt. Dat wil zeggen dat alleen wordt ingezet op extensieve vormen van
economische ontwikkelingen, mede om de druk op de kernen en het buitengebied binnen de perken te
houden. De gemeente Schinnen heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de verantwoordelijkheid te delen met
haar burgers en lokale en regionale partners. Dit heeft de volgende centrale doelstelling opgeleverd:
Het versterken van de leefbaarheid in onze kernen en van het groene karakter van ons buitengebied, samen
met onze partners.
Bij de realisatie van de centrale doelstelling gaat de gemeente Schinnen uit van twee leidende principes.
Strategische projecten die voortvloeien uit de centrale doelstelling, moeten recht doen aan de demografische
ontwikkeling en bijdragen aan de vergroting van de duurzaamheid van de gemeente Schinnen in de brede zin
van het woord.
Leidend principe demografie: ‘doelgroepenbenadering’ en ‘gebiedsgerichte benadering’
Het aantal inwoners zal de komende decennia dalen en vanaf 2014 ook het aantal huishoudens. Daarnaast
verandert de samenstelling van de bevolking en huishoudens. Dit heeft grote gevolgen voor de opgaven
binnen de programma’s ‘samenleving’, ‘wonen’, ‘werken’, ‘welzijn’ en ‘ruimte’ waar de gemeente Schinnen
voor zal komen te staan. Om hier op een integrale wijze op te anticiperen, moeten projecten zoveel
mogelijk gebaseerd zijn op een doelgroepen- en gebiedsgerichte benadering.
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Leidend principe duurzaamheid: ‘concept’ en ‘proces’
Met duurzaamheid wordt een concept bedoeld waarin wordt uitgegaan van een evenwichtige benadering
en ontwikkeling van de ecologische, economische en sociale kwaliteiten. De gemeente Schinnen gaat zich
profileren als duurzame gemeente. Dit gebeurt niet door het stellen van regels of het formuleren van
nieuwe ge- en/of verboden, maar juist door duurzame ontwikkelingen te stimuleren, uit te lokken en aan te
moedigen, zonder daarmee de eigen concurrentiepositie aan te tasten. Dit moet leiden tot meer
bewustwording. Duurzame ontwikkeling moet niet gezien worden als een afgebakend project, maar veel
meer als een continu proces dat nadrukkelijk is gebaseerd op een moreel verantwoordelijkheidsbesef.
3.3 Strategische keuzes en doelstellingen
Tijdens de dialoog met de gemeenteraad, het maatschappelijk middenveld en de burgers zijn voor alle vijf de
strategische programma’s (paragraaf 1.4), strategische keuzes gemaakt, waarbij rekening is gehouden met het
huidige profiel van de gemeente (paragraaf 2.2) en de ontwikkelingen die op gemeente afkomen (paragraaf
2.3). Deze strategische keuzes zijn per programma vertaald in maximaal twee strategische doelstellingen.
3.3.1 Wonen
Strategische keuze: het verbeteren en aanpassen van de bestaande woningvoorraad!
Voorgaande keuze heeft de volgende strategische doelstellingen opgeleverd:
Samen met de partners investeren in de herontwikkeling van de dorpse milieus en daarnaast in de
ontwikkeling van enkele excellente woonmilieus.
Het integreren van veiligheids- en duurzaamheidprincipes in deze (her)ontwikkelingsprojecten.
Toelichting:
De gemeente Schinnen is een groene woongemeente. De kwaliteit van de woningen en woonomgeving zijn in
sterke mate bepalend voor de leefbaarheid van de kernen. De gemeente Schinnen zet zich in om samen met
het maatschappelijk middenveld en de burgers de kwaliteit van zowel de publieke en private woningvoorraad
als van de woonomgeving te verbeteren. Vanwege de demografische ontwikkelingen, het groene karakter van
de gemeente en de regionale afspraken wordt nadrukkelijk niet geïnvesteerd in grootschalige nieuwbouw,
maar in een duurzame aanpassing van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. Er wordt daarbij
gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij sloop, nieuwbouw en functieveranderingen van bestaande
gebouwen hand in hand zullen gaan met investeringen in de woonomgeving. Bij deze aanpak wordt
uitgegaan van diverse duurzaamheidprincipes. Het gaat daarbij zeker niet alleen om het gebruik van
duurzame materialen en energie. Ook de realisatie van levensloopgeschikte woningen in een (verkeers- en
sociaal) veilige woonomgeving met voldoende groen en andere voorzieningen op maat, maken hier deel van
uit. Hoewel de nadruk op de dorpse woonmilieus ligt, worden er op kleine schaal ook enkele excellente
woonmilieus gerealiseerd aan de randen van sommige kernen. Dit sluit nauw aan bij de regionale afspraken.
Dergelijke woonmilieus zijn nodig om de aantrekkelijkheid van het regionale vestigingsklimaat voor hoger
opgeleiden te vergroten. Daarnaast moeten deze nieuwe woonmilieus ook een bijdrage leveren aan de
versterking van de woonomgeving en vergroting van het draagvlak voor voorzieningen, zonder aantasting van
natuur en landschap.
3.3.2 Welzijn
Strategische keuze: verdeling van voorzieningen op basis van kansen en mogelijkheden van de
kernen!
Voorgaande keuze heeft de volgende strategische doelstellingen opgeleverd:
Duurzame spreiding van voorzieningen op basis van de kansen van kernen, zodat onze kernen zullen blijven
beschikken over een levensvatbaar voorzieningenniveau op maat.
Inspelen op nieuwe duurzame concepten en (technologische) vernieuwingen en het stimuleren van de inzet
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van lokale gemeenschappen (vrijwilligers en mantelzorgers) om op een duurzame wijze de zorg en
welzijnsactiviteiten in de kernen op een hoog peil te houden.
Toelichting
Welzijn is een breed begrip. Het gaat niet alleen om verenigingsleven, zorg en zorgvoorzieningen, maar zeker
ook om andere publieke en private voorzieningen, zoals scholen, bibliotheken, wijkgebouwen, winkels en
accommodaties voor het verenigingsleven en dergelijke. De gemeente Schinnen is zich bewust van het belang
van vrijwilligers, mantelzorgers, het verenigingsleven en voorzieningen voor de sociale cohesie in de kernen.
Maar ze beseft tevens dat door diverse demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen het
potentiële aanbod aan vrijwilligers en mantelzorgers afneemt en draagvlak voor het verenigingsleven en het
voorzieningenniveau in de kleinere kernen steeds verder onder druk komt te staan. De gemeente Schinnen
acht het niet financieel verantwoord om koste wat kost de huidige voorzieningenstructuur in alle kernen op
peil te houden. Ze is echter wel van mening dat de kernen moeten beschikken over een levensvatbaar
voorzieningenniveau op maat, waarbij het belang van de totale gemeente centraal staat en niet die van de
afzonderlijke kernen. Om dit waar te maken, wordt gekozen voor een spreiding van voorzieningen op basis
van de kansen en mogelijkheden van de afzonderlijke kernen en voor lokale clustering van voorzieningen in
multifunctionele accommodaties met extra aandacht voor de (zorg)voorzieningen voor ouderen. De
belangrijkste partners van de gemeente hierbij zijn de zorgaanbieders en woningbouwcorporaties. Er wordt
overigens niet alleen ingezet op het fysiek spreiden en clusteren van voorzieningen, maar ook op het inzetten
van duurzame alternatieven die technologische en andere vernieuwingen in het komende decennium zullen
gaan bieden. Gedacht kan worden aan nieuwe zorgconcepten, nieuwe hulpmiddelen in de zorg (domotica),
nieuwe fysieke of digitale vormen van haal- en brengdiensten (verbindingen). Daarnaast worden inwoners
gestimuleerd om zich in te zetten voor de gemeenschap (vrijwilligers en mantelzorgers), door hen te faciliteren
en te waarderen. Hierdoor kunnen mensen die zorg nodig hebben, waaronder veel ouderen, langer
zelfstandig en in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en blijven de voorzieningen in de grotere kernen
en in de stedelijke buurgemeenten ook voor hen bereikbaar.
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3.3.3 Ruimte
Strategische keuze: behoud en versterking van natuur en landschap in combinatie met extensieve
vormen van recreatie!
Voorgaande keuze heeft de volgende doelstellingen opgeleverd:
Op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van historisch waardevolle cultuurhistorische
objecten, landschappen, natuur en vergezichten in het buitengebied.
Vergroening van de kernen door het op een duurzame wijze vervlechten van de groenstructuur in het
buitengebied en de kernen.
Toelichting
In hoofdlijnen bestaat de ruimte uit drie fundamenten, namelijk de groenstructuur, de bebouwde structuur en
de wegenstructuur. Het verbeteren van de onderlinge samenhang van deze structuren in en tussen de kernen rekening houdende met de programma’s wonen, werken en welzijn - vormen belangrijke uitdagingen voor de
periode 2010-2020. De gemeente Schinnen kiest daarbij nadrukkelijk voor het behoud van het open karakter
van het buitengebied. Het agrarische landschap is leidend en intensieve recreatie en grote
functieveranderingen zullen niet plaatsvinden. Alleen voor landschap- en natuurontwikkeling is ruimte in het
buitengebied. Waar mogelijk in combinatie met versterking van het extensieve recreatieve medegebruik van
natuur en landschap. Gedacht kan daarbij worden aan het verbinden en onderhouden van routestructuren.
Daarnaast zal oog bestaan voor mogelijke functieveranderingen van vrijkomende panden in het buitengebied.
Deze moeten passen in de strategische visie en mogen niet leiden tot een toename van de verkeersdruk en/of
aantasting van natuur en landschap. Voor de bebouwde structuur betekent voorgaande dat inbreiding voor
uitbreiding gaat. Maar ook dat daar waar mogelijk de groenstructuur in het buitengebied en de
groenstructuur in de kernen met elkaar verbonden worden.
3.3.4 Werken
Strategische keuze: het stimuleren van kleinschalige werkgelegenheid!
Voorgaande keuze heeft de volgende strategische doelstellingen opgeleverd:
Door kleinschalige particuliere initiatieven te beoordelen vanuit het ‘ja, tenzij’-principe een gunstig
vestigingsklimaat creëren voor kleinschalige bedrijvigheid.
Het samen met regionale en lokale partners werkzoekenden naar werk begeleiden.
Toelichting:
De gemeente Schinnen is vooral een woongemeente en veel minder een werkgemeente. Driekwart van de
werkzame bevolking werkt in de aangrenzende stedelijke gebieden. De gemeente Schinnen koestert de eigen
ondernemers en werkgelegenheid, maar is zich ook bewust van de afname van de beroepsbevolking en
committeert zich bovendien aan de regionale afspraken op het gebied van economie en arbeidsmarkt. De
gemeente zal dan ook niet investeren in nieuwe bedrijventerreinen en het aantrekken van bedrijven. Wel zal
zij voortdurend in gesprek blijven met de eigen ondernemers en zich samen met de ondernemers inzetten
voor het op peil houden van de kwaliteit en bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Breinder. Daarnaast
gaat de gemeente Schinnen de vestiging van kleinschalige werkgelegenheid stimuleren, door kleinschalige
initiatieven van inwoners en ondernemers, die passen in de strategische visie, te faciliteren. Het gaat dus om
initiatieven die een bijdrage leveren aan het vergroten van de levendigheid en leefbaarheid van de kernen en
het in stand houden van het cultureel erfgoed, maar niet leiden tot verkeers- of andere overlast in de kernen
of het buitengebied en/of aantasting van natuur en landschap. De gemeente gaat dit doen door aanvragen
van particulieren te boordelen vanuit een positieve grondhouding ofwel door het proactieve ‘ja, tenzij’principe te hanteren.
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3.3.5 Samenleving
Strategische keuze: het vergroten van de burgerparticipatie door bijeenkomsten, panels en enquêtes!
Voorgaande keuze heeft de volgde strategische doelstelling opgeleverd:
Het via burgerparticipatie stimuleren van de maatschappelijke bewustwording van burgers om de
zelfredzaamheid en sociale cohesie op kernniveau te vergroten.
Toelichting
Het laatste, maar zeker niet het minst belangrijke programma in deze strategische visie. In tegendeel. Alle
strategische doelstellingen op het gebied van ‘wonen’, ‘werken’, ‘welzijn’ en ‘ruimte’ zijn gericht op het
realiseren van het centrale doel: ‘het vergroten van de leefbaarheid voor de lokale gemeenschap(pen)’. Het is
evident dat de gemeente Schinnen de doelstellingen en projecten die voorvloeien uit de strategische keuzes
niet kan uitvoeren zonder advies, steun en inspanningen van de lokale gemeenschap(pen). Om de participatie
van burgers te vergroten heeft de gemeente Schinnen besloten periodiek in gesprek te gaan met hen.
Daarnaast verwacht de gemeente Schinnen van de lokale gemeenschappen dat zij ook hun
verantwoordelijkheid nemen en inspanningen leveren om de sociale cohesie en zelfredzaamheid binnen de
kernen te vergroten. Zonder mantelzorgers en andere vrijwilligers zal de centrale doelstelling niet gerealiseerd
kunnen worden. Om voorgaande waar te kunnen maken, zal de gemeente Schinnen niet alleen investeren in
het vergroten van de participatie, maar ook in bewustwordingsprocessen, waarbij de nadruk zal liggen op
jongeren.
3.4 Regionale inbedding
De gemeente Schinnen is zich bewust van haar regionale positie en verantwoordelijkheid. De voorliggende
strategische visie is dan ook op hoofdlijnen besproken met de Provincie Limburg, buur- en regiogemeenten en
andere regionale stakeholders tijdens een ontbijtsessie op 20 november 2009. Ondanks een kanttekening
betreffende het ontbreken van een concrete samenwerkingsparagraaf in de voorliggende visie, werden de
lokale strategische keuzes enthousiast ontvangen omdat zij passen bij de gemeente Schinnen en aansluiten op
de speerpunten in de regionale visie ‘Ruimte voor nieuwe generaties’. Ten overvloede wordt er dan ook op
gewezen dat de strategische keuzes en doelstellingen van de gemeente Schinnen nauw aansluiten bij de
regionale visie ’Ruimte voor nieuwe generaties; een nieuwe visie op de Westelijke Mijnstreek’ of zelfs een
uitwerking van deze visie vormen. Zo kiest de gemeente Schinnen er voor om, evenals in het recente verleden,
een prominente rol te vervullen bij de uitvoering van het regionale speerpunt ‘landschap’. Voor wat betreft
het speerpunt ‘transformatie woningvoorraad’ vormen de keuzes van de gemeente Schinnen een lokale
uitwerking van dit speerpunt en van de regionale woonvisie. De bijdrage die de gemeente Schinnen kan
leveren aan het speerpunt ‘hoogtechnologische bedrijvigheid’ is van indirecte aard. De unieke kwaliteiten van
de gemeente Schinnen binnen de Westelijke Mijnstreek op woon- en recreatiegebied dragen bij aan het
creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor hoogopgeleiden. De bijdrage die gemeente Schinnen kan
leveren aan het speerpunt ‘sportzone’ is uiteraard zeer beperkt.
3.5 Resumé: de strategische keuzes en doelstellingen op een rij
De vraag ‘Wie zijn wij en wie willen we zijn?’ is in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid beantwoord. De in de
volgende staat samengevatte centrale doelstelling en de negen hiervan afgeleide strategische doelstellingen
geven een duidelijke richting aan voor de toekomst.
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Centrale doelstelling: het samen met onze partners versterken van de leefbaarheid in onze kernen
en van het groene karakter van ons buitengebied.
		
Wonen
Het verbeteren en aanpassen van de bestaande woningvoorraad!
Samen met de partners investeren in de herontwikkeling van de dorpse milieus en daarnaast
in de ontwikkeling van enkele excellente woonmilieus.
Het integreren van veiligheids- en duurzaamheidprincipes in deze (her) ontwikkelings
projecten.
Welzijn

Verdeling van voorzieningen op basis van kansen en mogelijkheden van de kernen!
Duurzame spreiding van voorzieningen op basis van de kansen van kernen, zodat alle kernen
zullen blijven beschikken over een levensvatbaar voorzieningenniveau op maat.
Inspelen op nieuwe duurzame concepten en (technologische) vernieuwingen en het
stimuleren van de inzet van lokale gemeenschappen (vrijwilligers en mantelzorgers) om op
een duurzame wijze de zorg en welzijnsactiviteiten in de kernen op een hoog peil te houden.

Ruimte

Behoud en versterking van natuur en landschap in combinatie met extensieve
vormen van recreatie!
Op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van historisch waardevolle
cultuurhistorische objecten, landschappen, natuur en vergezichten in het buitengebied.
Vergroening van de kernen door het op een duurzame wijze vervlechten van de
groenstructuur in het buitengebied en de kernen.

Werken

Het stimuleren van kleinschalige werkgelegenheid!
Door kleinschalige particuliere initiatieven te beoordelen vanuit het ‘ja, tenzij’-principe een
gunstig vestigingsklimaat creëren voor kleinschalige bedrijvigheid.
Het samen met regionale en lokale partners werkzoekenden naar werk begeleiden.

Samenleving

Het vergroten van de burgerparticipatie door bijeenkomsten, panels en enquêtes!
Het via burgerparticipatie stimuleren van de maatschappelijke bewustwording van burgers
om de zelfredzaamheid en sociale cohesie op kernniveau te vergroten.

Het is evident dat niet alle negen doelstellingen tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor
ontbreken de financiële en personele middelen. Dat hoeft ook niet. De voorliggende strategische visie heeft
betrekking op de periode 2010-2020 met een doorkijk naar de periode 2020-2030. Tijdens de raadsconferentie
op 8 december 2009 is de hoogste prioriteit toegekend aan de volgende drie doelstellingen:
1 Duurzame spreiding van voorzieningen op basis van de kansen van kernen, zodat alle kernen zullen blijven
beschikken over een levensvatbaar voorzieningenniveau op maat (Welzijn).
2 Op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van historisch waardevolle cultuurhistorische
objecten, landschappen, natuur en vergezichten in het buitengebied (Ruimte).
3 Samen met de partners investeren in de herontwikkeling van de dorpse milieus en daarnaast in de
ontwikkeling van enkele excellente woonmilieus (Wonen).
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag ‘wat moeten wij doen om deze drie en de overige zes
doelstellingen te kunnen realiseren?’
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4 Waaraan moeten wij voldoen
om de woorden om te kunnen
zetten in daden?
4.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is beschreven waar de gemeente Schinnen voor staat en waar zij naar toe wilt.
Hiermee is dus de vraag beantwoord ‘Wie zijn wij en wie willen we zijn?’. Dit is gebeurd in de vorm van de
missie, centrale doelstelling, vijf breed gedragen strategische keuzes en negen afgeleide doelstellingen.
Voordat deze omgezet kunnen worden in een strategisch uitvoeringsplan met concrete projecten, zal de visie
eerst organisatorisch, financieel en beleidsmatig uitgewerkt en verankerd moeten worden door en binnen de
gemeente Schinnen. Met andere woorden voordat er antwoord kan worden gegeven op de vraag ‘Wat gaan
we concreet doen?’ zal eerst de vraag ‘Wat moeten wij daarvoor doen?’ ofwel ‘Waar moeten wij eerst aan
voldoen?’ moeten worden beantwoord. Dit zal gebeuren in het voorliggende hoofdstuk.

					
Strategische Visie
											

Abstract

1 Organisatorische en financiële uitwerking en verankering (paragraaf 4.2)
- Uitvoeren kerntakendiscussie
- Opstellen visie op strategische samenwerking
- Opstellen nota duurzaamheid
- Invoeren dienstverleningsconcept
- Invoeren sturings-, monitorings- en evaluatieinstrumenten
- Aanpassen begrotingscyclus
2 Beleidsmatige uitwerking en verankering (paragraaf 4.3)
- Wonen: ‘Veilige en duurzame woonmilieus’
- Welzijn: ‘Kansrijke kernvoorzieningen’
- Ruimte: ‘Natuurlijke landschapsontwikkeling en routestructuren’
- Werken: ‘Werken op maat’
- Samenleving: ‘Samen leren van het verleden en investeren in de toekomst’
											
											
				

Concreet

Strategisch uitvoeringsplan

4.2 Organisatorische en financiële uitwerking en verankering
4.2.1 Uitvoeren kerntakendiscussie
De kerntakendiscussie die in 2010 zal plaatsvinden binnen de gemeente Schinnen vormt een cruciale mijlpaal.
De resultaten van deze discussie bepalen namelijk in hoge mate het antwoord op de vraag: ‘Wat willen,
kunnen en moeten wij wanneer doen?’. Dit antwoord is nodig om te komen tot een prioriteitenstelling en
fasering van de beleidsmatige uitwerking en verankering van de strategische visie (paragraaf 4.3) en om
vervolgens een concreet uitvoeringsplan te kunnen op- en vaststellen. Zeker daar de financiële en personele
middelen waar de gemeente Schinnen over beschikt steeds schaarser worden en deze middelen grotendeels
opgaan aan reguliere taken en beheeractiviteiten. De voorliggende strategische visie vormt dan ook een
belangrijke input voor de discussie. Voor wat betreft de afweging tussen de strategische inspanningen en
reguliere taken en beheeractiviteiten zal wellicht ook gediscussieerd moeten worden over het minimum- en
pluspakket voor wat betreft de verplichte taken en beheeractiviteiten.
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4.2.2 Opstellen visie op strategische samenwerking
De gemeente Schinnen is zich bewust van haar regionale positie en van het feit dat niet alle doelstellingen
uitsluitend op lokaal niveau kunnen worden gerealiseerd. De gemeente Schinnen acht lokale en regionale
samenwerking op een aantal strategische, tactische en operationele terreinen dan ook noodzakelijk. Hierbij zal
een onderscheid gemaakt moet worden tussen diverse schaalniveaus (buurgemeenten, Westelijke Mijnstreek,
Zuid-Limburg et cetera). De gemeente Schinnen zal in 2010 de strategische samenwerkingspartners bepalen.
4.2.3 Opstellen nota duurzaamheid
Om zich als duurzame gemeente te profileren zal de gemeente Schinnen bij de beleidsmatige uitwerking van
alle vijf de strategische programma’s (zie paragraaf 4.3) een breed scala aan duurzaamheidprincipes hanteren
(zie kader). Daarnaast zal de gemeente het goede voorbeeld geven. Zij zet daarbij in op drie sporen c.q.
speerpunten (Millenniumgemeente, Energieneutrale gemeente en Duurzame inkoop). Voorgaande betekent
dat de gemeente Schinnen zich actief zal moeten inzetten op het leveren van een bijdrage aan de acht
millenniumdoelstellingen (www.millinniumgemeente.nl) en zal moeten gaan voldoen aan de richtlijnen
betreffende ‘Duurzaam Inkopen’ en ‘Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie’ (www.duurzameoverheden.
nl). Hoewel de gemeente Schinnen het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, is het van belang dat zij een
lokale nota duurzaamheid opstelt en jaarlijks deelneemt aan de duurzaamheidsmeter.
Met duurzaamheid wordt een concept bedoeld waarin wordt uitgegaan van een evenwichtige benadering en
ontwikkeling van de sociale, ecologische en economische kwaliteiten (People, Planet & Profit). Belangrijke
thema’s voor gemeenten zijn:
1 People
- Burgerparticipatie
- Sociaal beleid
- Internationale samenwerking
2 Planet
- Klimaat en energie
- Natuur en milieuw
- Duurzaam waterbeheer
3 Profit
- Duurzame bedrijfsvoering gemeente
- Duurzame mobiliteit
- Duurzaam ondernemen (accent op duurzaam bouwen)
Bron: www.duurzaamheidsmeter.nl

4.2.4 Invoeren dienstverleningsconcept
De kwaliteit van de dienstverlening wordt steeds belangrijker (‘De klant centraal’) en bovendien ontwikkelt de
gemeente Schinnen zich tot de Poort van alle overheidsdiensten. Dit vloeit voort uit besluiten van de nationale
overheid, maar is ook noodzakelijk om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren. De gemeente zal
zich namelijk zowel bestuurlijk als ambtelijk daar waar wettelijk mogelijk, zoveel mogelijk als
samenwerkingspartner moeten opstellen. Gezien voorgaande is het evident dat het wenselijk is dat het
ingezette interne veranderingsproces krachtig wordt voortgezet om de resultaat- en klantgerichtheid en de
dienstverlening van de ambtelijke organisatie als producent, beleidsmaker en beheerder richting burgers,
partners en bestuur te vergroten en tegemoet te komen aan de eisen die de nationale overheid aan de
gemeente Schinnen stelt op het gebied van dienstverlening. Hierbij wordt aangetekend dat het niet om een
eenmalige aanpassing gaat, maar om een continu proces.
4.2.5 Invoeren sturings-, monitoring- en evaluatie-instrumenten
Het is de gemeenteraad die het uitvoeringsplan vaststelt en de voortgang monitort, evalueert en eventueel
bijstuurt. Om dit goed te kunnen doen, is het wenselijk dat zij beschikt over een aantal criteria, instrumenten
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en een bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt. Het ligt voor de hand dat de ambtelijke coördinator afkomstig
is uit de Cluster Ontwikkeling en dat in het nieuwe coalitieakkoord een portefeuillehouder strategie wordt
aangewezen. Deze portefeuillehouder kan zowel de voortgang van het uitvoeringsplan als de voorstellen die
worden ingebracht in het college en de gemeenteraad toetsen. Om de voortgang te kunnen monitoren en
evalueren, is het wenselijk dat de medewerkers van de Cluster Ontwikkeling jaarlijks een beknopte
evaluatienotitie opstellen met daarin eventueel ook voorstellen richting Bestuur over het bijstellen van het
beleid en/of het aanpassen van het strategisch uitvoeringsplan.
Mogelijke handvatten voor het beoordelen en vergelijken van strategische projecten bij het opstellen en
periodiek aanpassen van een strategisch uitvoeringsplan
Format projectbeschrijving
1 Projectnaam
2 Korte beschrijving project
3 Centraal strategisch programma en thema (strategisch karakter)
4 Relatie met andere strategische programma’s en thema’s (integraal karakter)
5 Relatie met de strategische verbindingslijnen ‘demografie’ en ‘duurzaamheid’
6 Geografisch schaalniveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal etc.)
7 Initiatiefnemer, participanten en rol van de gemeente
8 Begroting (kosten en dekking)
9 Resultaten en fasering
10 Draagvlak voor project (stakeholders, politiek en financieel)
Beoordelingscriteria 						
Onderdeel
1 Volledigheid en concreetheid 						
1 		
2 Aansluiting visie 							
3 		
3 Haalbaarheid							
7 		
4 Omvang van project							
8

Format
10
6
10
9

4.2.6 Aanpassen begrotingscyclus
De interne en externe financiële kosten die gemoeid zijn met het realiseren van het uitvoeringsplan, moeten
uiteraard financieel worden verankerd. Dit gebeurt bij voorkeur in het jaarlijkse begrotingsproces. De huidige
opbouw van de begroting van de gemeente Schinnen bestaat uit een groot aantal programma’s en sluit
daardoor nog onvoldoende aan op de strategische visie. Voorgesteld wordt om in 2010 het aantal
programma’s in de programmabegroting terug te brengen en daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten op de
strategische programma’s. In de begroting kan dan worden aangegeven hoe het staat met de uitvoering van
de strategische visie en (de concrete strategische projecten in) het uitvoeringsplan. Ofwel wat is er het
afgelopen jaar gebeurd, wat zal er het komende jaar en jaren worden gedaan en wat zijn de financiële
consequenties hiervan.
4.3 Beleidsmatige uitwerking en verankering
Om de strategische visie ‘handen en voeten’ te geven zullen de strategische keuzes en doelstellingen
beleidsmatig uitgewerkt en verankerd moeten worden (zie volgende staat). Uiteraard kan dit niet allemaal
tegelijkertijd.
In de volgende subparagrafen zijn de inspanningen die zijn geleverd dan wel nog moeten worden geleverd,
per programma nader toegelicht. Ook wordt de relatie met de missie, de strategische keuze, de andere
programma’s en de twee verbindingslijnen aangegeven. De relatie met de andere programma’s en de twee
verbindingslijnen is gevisualiseerd. Hoe donkerder de kleur, hoe intensiever de relatie, waarbij er drie gradaties
(rood, oranje en geel) worden onderscheiden.
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Programma
Regionale inbedding
1 Wonen
Regionale woonvisie*
			
			
			

Uitwerking
Gereed
- Lokale woonmilieuvisie
Neen
- Integrale veiligheid
Neen
- gemeentelijke VerkeersNeen
en Vervoersplan (GVVP)		

2 Welzijn 		
			
			
			
		
3 Ruimte
Visie groene waarden*
			
			

- Kleine Kernenbeleid
- Huisvestingsplan Onderwijs
- Accommodatiebeleid**
- Zorg- en welzijnsbeleid

Neen
Neen
Neen
Neen

- Natuur- en landschapsplan
- 9 routes, één structuur
- Structuurvisie

Neen
Ja
Neen

4 Werken
		

- Lokale economie en
arbeidsmarktbeleid

Neen
Neen

- Samen leren van het verleden
en investeren in de toekomst
- Burgerparticipatienota

Neen

Ruimte voor nieuwe
generaties

5 Samenleving		
			
			

Neen

Gepland
2010
2010
2010

2010
n.v.t.
2010

2010

* Deze visies zijn ook meegenomen in de regiovisie ‘Ruimte voor nieuwe generaties’ van de Westelijke Mijnstreek.
** Inclusief exploitatie en beheer.

4.3.1 Wonen: ‘Veilige en duurzame woonmilieus’
Relatie regionale visie
De gemeente Schinnen is zich terdege bewust van het feit dat de demografische ontwikkeling waarmee zij
wordt geconfronteerd een (boven)regionale ontwikkeling betreft. De relatie met de Regionale Woonvisie van
Westelijke Mijnstreek en de regiovisie ‘Ruimte voor nieuwe generaties’ is dan ook evident.
Relatie strategische visie
Dit eerste thema vloeit voort uit de missie en één van de strategische keuzes en bijbehorende doelstellingen.
Missie: De kernen zullen beschikken over een goed woonmilieu.
Keuze: Het verbeteren en aanpassen van de bestaande woningvoorraad!
Doelstellingen: Samen met de partners investeren in de herontwikkeling van de dorpse milieus en daarnaast
in de ontwikkeling van enkele excellente woonmilieus.
Het integreren van veiligheids- en duurzaamheidprincipes in deze (her)ontwikkelingsprojecten.
Strategische programma’s
Verbindinglijnen
Wonen
Demografie
Welzijn
Duurzaamheid
Ruimte
			
Werken
			
Samenleving
			
Het gaat bij dit thema primair om een doorvertaling van de regionale visie in concrete lokale projecten,
waarbij de nadruk ligt op de opwaardering van de dorpse woonmilieus en daarnaast om het realiseren van
enkele excellente woonmilieus aan de rand van enkele kernen (DKI-projecten). Dit thema beperkt zich niet tot
de woningvoorraad, maar is ook gericht op de verbetering van de totale woonomgeving, waarbij veiligheid en
duurzaamheid belangrijke aandachtspunten vormen. Het is evident dat er nauwe relaties bestaan met de
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programma’s welzijn, ruimte en werken. Immers de omvang en kwaliteit van het verenigingsleven en de
voorzieningen, de groenstructuur en kleinschalige werkgelegenheid bepalen mede de kwaliteit van de
woonomgeving.
Uitwerking en verankering
Naast de lokale woonmilieuvisie zal ook het beleid betreffende de sociale en verkeersveiligheid verder
uitgewerkt moeten worden. Het opstellen van de lokale woonmilieuvisie en een gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP) is al opgenomen in de planning voor 2010. Belangrijke input kan verkregen worden uit
de dorps- en wijkgesprekken die worden gevoerd. Deze brengen behoeftes en draagvlak in beeld.
Programma
Regionale inbedding
1 Wonen
Regionale woonvisie*
			
			
			

Uitwerking
Lokale woonmilieuvisie
Integrale veiligheid
gemeentelijke Verkeersen Vervoersplan (GVVP)

Gereed
Neen
Neen
Neen

Gepland
2010
2010
2010

* Deze visie is ook meegenomen in de regiovisie ‘Ruimte voor nieuwe generaties’ van de Westelijk Mijnstreek.

4.3.2 Welzijn: ‘Kansrijke kernvoorzieningen’
Relatie regionale visie
Binnen de Westelijke Mijnstreek is vastgesteld dat ‘zorg en welzijn’ een zeer belangrijk lokaal, en dus niet
regionaal, strategisch speerpunt vormt. Het thema is te complex om regionaal aan te pakken. Het gaat
namelijk om keuzes en uitwerking op kernniveau, wat mede bepalend is voor de ‘coleur locale’ ofwel de
identiteit van kernen en gemeenten.
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Relatie strategische visie
Ook dit tweede thema vloeit voort uit de missie en één van de strategische keuzes en bijbehorende
doelstellingen.
Missie: Onze kernen zullen beschikken over een levensvatbaar voorzieningenniveau op maat.
Keuze: Verdeling van voorzieningen op basis van kansen en mogelijkheden van de kernen!
Doelstellingen: Duurzame spreiding van voorzieningen op basis van de kansen van kernen, zodat alle kernen
zullen blijven beschikken over een levensvatbaar voorzieningenniveau op maat.
Inspelen op nieuwe duurzame concepten en (technologische) vernieuwingen en het stimuleren van de inzet
van lokale gemeenschappen (vrijwilligers en mantelzorgers) om op een duurzame wijze de zorg en
welzijnsactiviteiten in de kernen op een hoog peil te houden.
Strategische programma’s
Verbindinglijnen
Wonen
Demografie
Welzijn
Duurzaamheid
Ruimte
			
Werken
			
Samenleving
			
		
In dit strategisch thema staat het welzijn van de burgers in de kernen centraal. Het thema richt zich vooral op
het behoud en versterken van de leefbaarheid en levendigheid in de kernen. Hierbij wordt ingezet op een
fysiek en een sociaal spoor. Het fysieke spoor wordt vooral vormgegeven door het accommodatie- en
beheerbeleid (onderwijs-, sport-, verenigings-, zorgaccommodaties etc.) en het sociale spoor voornamelijk door
het zorg- en welzijnsbeleid (vrijwilligers, jeugd en jongeren, mantelzorg et cetera). Er zijn diverse projecten die
passen in dit tweesporenbeleid, zoals het project ‘Multifunctionele sport- en turnaccommodatie Oirsbeek’ en
de ontwikkeling van wijksteunpunten.
Uitwerking en verankering
Wat nog ontbreekt, is een spreidingsbeleid gebaseerd op de vaststelling van het minimale en maximale
levensvatbare voorzieningenniveau per kern en het minimale en maximale zorg- en welzijnsniveau per kern.
Dit vergt een behoefte- en haalbaarheidsstudie op gemeente- en kernniveau. Wederom kan belangrijke input
verkregen worden uit de dorps- en wijkgesprekken die worden gevoerd. Deze gesprekken brengen immers
behoeftes en draagvlak in beeld.
Programma
Regionale inbedding
2 Welzijn
			
			
			

Uitwerking
- Kleine Kernenbeleid
- Huisvestingsplan Onderwijs
- Accommodatiebeleid*
- Zorg- en welzijnsbeleid

Gereed
Neen
Neen
Neen
Neen

Gepland
-

* Inclusief exploitatie en beheer.

4.3.3 Ruimte: ‘Natuurlijke landschapsontwikkeling en routestructuren’
Relatie regionale visie
De relatie met de regionale visie ‘Groene Waarden’ is evident. Landschap en natuur houden niet op bij de
gemeentegrens, evenmin als de agrarische en recreatieve structuren. De gemeente Schinnen is zich hiervan
bewust. Ze is zich ook bewust van de functie van haar buitengebied als buffer en uitloopgebied van beide
stedelijke gebieden.
Relatie strategische visie
Ook dit derde thema vloeit voort uit de missie en één van de strategische keuzes en bijbehorende doelstellingen.
Missie: In het buitengebied zal meer ruimte zijn voor de ontwikkeling van natuur en landschap in combinatie
met extensieve recreatie.
Keuze: Behoud en versterking van natuur en landschap in combinatie met extensieve vormen van recreatie!
Doelstellingen: Op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van historisch waardevolle
cultuurhistorische objecten, landschappen, natuur en vergezichten in het buitengebied.
Vergroening van de kernen door het op een duurzame wijze vervlechten van de groenstructuur in het
buitengebied en de kernen.
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Strategische programma’s
Verbindinglijnen
Wonen
Demografie
Welzijn
Duurzaamheid
Ruimte
			
Werken
			
Samenleving
			
		
Anders dan bij voorgaande thema’s geldt dat er al veel werk is gedaan. Er bestaat een regionale visie (‘Groene
Waarden’) met concrete strategische projecten op het grensgebied tussen de gemeente Schinnen en haar
buurgemeenten Sittard-Geleen en Beek. Ook heeft de gemeente Schinnen in 2008 een recreatieve visie
(‘Recreatie en Toerisme: 9 routes, één ruggengraat’) inclusief uitvoeringsplan vastgesteld.
Uitwerking en verankering
Wat nog ontbreekt, is de vertaling van voorgaande in een natuur- en landschapsplan, maar dat is gepland voor
2010. Overwogen kan worden om de uitwerking van het enkele jaren geleden in de gemeente Schinnen
geïntroduceerde concept van ‘Groene Dorpen’ daar deel van uit te laten maken. Voorgaande zal moeten
worden vertaald in een structuurvisie, wat overigens eveneens op de agenda voor 2010 staat. Deze
structuurvisie is bij uitstek een integraal plan, daar in de structuurvisie ook de ruimtelijke aspecten van de
andere programma’s worden verwerkt.
Programma
Regionale inbedding
3 Ruimte
Visie groene waarden*
			
			

Uitwerking
- Natuur- en landschapsplan
- 9 routes, één structuur
- Structuurvisie

Gereed
Neen
Ja
Neen

Gepland
2010
n.v.t.
2010

* Deze visie is ook meegenomen in de regiovisie ‘Ruimte voor nieuwe generaties’ van de Westelijke Mijnstreek.

4.3.4 Werken: ‘Werken op maat’
Relatie regionale visie
Daar economie en arbeidsmarkt een (boven)regionaal beleidsterrein is, kiest de gemeente Schinnen voor het
leveren van een lokale bijdrage aan de regionale aanpak. De relatie met de regionale visie ‘Ruimte voor
nieuwe generaties’ is dan ook evident.
Relatie met de strategische visie
Vanwege het regionale karakter van dit beleidsterrein, en de beperkte rol die Schinnen kan spelen bij het
realiseren van de regionale doelstellingen, wordt in de missie niet expliciet ingegaan op het programma
werken. Om het belang van dit regionale beleidsterrein echter te onderstrepen, heeft de gemeente haar
positie wel benoemd in een strategische keuze en doelstelling:
Keuze: Het stimuleren van kleinschalige werkgelegenheid!
Doelstellingen: Door kleinschalige particuliere initiatieven te beoordelen vanuit het ‘ja, tenzij’-principe een
gunstig vestigingsklimaat creëren voor kleinschalige bedrijvigheid.
Het samen met regionale en lokale partners werkzoekenden naar werk begeleiden.
Strategische programma’s
Verbindinglijnen
Wonen
Demografie
Welzijn
Duurzaamheid
Ruimte
			
Werken
			
Samenleving
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Dit thema richt zich op zowel ondernemers als werkzoekenden en andere potentiële arbeidskrachten. De
gemeente wil de lokale werkgelegenheid zoveel mogelijk borgen door samen te werken met het bedrijfsleven.
Daarnaast zal de gemeente, zoals blijkt uit de doelstelling, kleinschalige particuliere initiatieven ondersteunen.
Daarnaast zal de gemeente zich zowel regionaal als lokaal actief inspannen om samen met haar partners
(potentieel) werkzoekenden naar werk te begeleiden.
Nadere uitwerking en verankering
De gemeente Schinnen kiest voor een regionale aanpak van het beleidsterrein ‘economie en arbeidsmarkt’.
Wel zal er een lokale uitwerking van de regionale aanpak plaatsvinden.
Programma
Regionale inbedding
4 Werken
Ruimte voor nieuwe
		
generaties
			

Uitwerking
Lokale economie
en arbeidsmarktbeleid

Gereed
Neen

Gepland
-			

4.3.5 Samenleving: ‘Samen leren van het verleden en investeren in de toekomst’
Relatie regionale visie
Dit thema heeft vooral een lokale invalshoek, maar is wel gerelateerd aan een aantal regionale projecten,
zoals het regionale beleidsplan CNME-WM 2009-2012 ‘Op weg naar leren voor duurzaamheid in de Westelijke
Mijnstreek: contouren voor samenwerking voor de periode 2009-2012’. Het lokale thema is alleen aanzienlijk
breder dan het genoemde regionale beleidsplan.
Relatie met de strategische visie
Dit vijfde thema vloeit evenals de eerste drie thema’s voort uit de missie en één van de strategische keuzes en
bijbehorende doelstellingen.
Missie: De gemeente Schinnen ontwikkelt samen met haar burgers ………… duurzame initiatieven om de
leefbaarheid en levendigheid in de kernen te behouden en de kwaliteit van natuur en landschap te versterken.
Keuze: Het vergroten van de burgerparticipatie door bijeenkomsten, panels en enquêtes!
Doelstellingen: Het via burgerparticipatie stimuleren van de maatschappelijke bewustwording van burgers om
de zelfredzaamheid en sociale cohesie op kernniveau te vergroten.
Strategische programma’s
Verbindinglijnen
Wonen
Demografie
Welzijn
Duurzaamheid
Ruimte
			
Werken
			
Samenleving
			
		
De gemeente Schinnen is van mening dat als haar inwoners zich bewust zijn van de ontwikkeling van de
sociaal-, cultuur- en natuurhistorische kwaliteiten van de gemeente Schinnen in het algemeen en van hun
eigen kern en het buitengebied in het bijzonder, hun sociale betrokkenheid bij de samenleving toeneemt. Dit
heeft tot gevolg dat zij nog meer dan voorheen bereid zullen zijn om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de
lokale samenleving en om mee te denken en te werken met de gemeente Schinnen. Ook zullen de burgers dan
meer oog hebben voor duurzaamheid. De toekomst wordt gebouwd op het verleden, maar is aan de jeugd.
Daarom zal de gemeente vooral investeren in de ‘educatie’ van de jeugd, zonder de ander leeftijdsgroepen te
kort te doen.
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Uitwerking en verankering
Het gaat om een breed en relatief nieuw thema, dat grotendeels, maar zeker niet volledig, opgebouwd kan
worden door het samenvoegen van beleidsterreinen, zoals het monumentenbeleid, recreatiebeleid en
educatiebeleid. De gemeente Schinnen zal de samenhang en verbreding in kaart moeten brengen en nader
uitwerken. Ter ondersteuning hiervan zal de gemeente ook over een participatienota moeten beschikken.
Programma
Regionale inbedding
5 Samenleving		
			
			

Uitwerking
- Samen leren van het verleden
en investeren in de toekomst
- Burgerparticipatienota

Gereed
Neen

Gepland
-

Neen

2010

4.4 Resumé: operationaliseren en implementeren van de visie
De gemeenteraad onderkent dat, voordat overgegaan wordt op het opstellen en uitvoeren van een concreet
uitvoeringsplan met strategische projecten, de strategische visie eerst beleidsmatig, organisatorisch en
financieel nader uitgewerkt en verankerd zal moeten worden. De gemeenteraad is zich er van bewust dat
gezien de beperkte financiële en personele middelen waar de gemeente Schinnen over beschikt, de financiële,
organisatorische en beleidsmatige uitwerking en verankering van de voorliggende strategische visie gefaseerd
uitgevoerd zal moeten worden. Daar er in 2010, na de gemeenteraadsverkiezingen, een kerntakendiscussie
gevoerd zal worden binnen de gemeente Schinnen, acht de gemeenteraad het niet opportuun om bij het
vaststellen van de strategische visie op 4 februari 2010 ook al een concreet uitgewerkt plan met prioriteiten en
fasering betreffende de operationalisatie en implementatie van de visie te presenteren. Wel zijn de volgende
mijl- en concrete meetpunten voor 2010 benoemd, aangevuld met enkele meer globale meetpunten voor de
periode 2011-2020.
Mijlpaal
- Vaststellen strategische visie
- Coalitieakkoord
			
- Voorjaarsbegroting
- Kerntakendiscussie
			
			
- Begroting

Criterium
- Doelstellingen
- Prioriteiten (globaal)
- Portefeuillehouder
- Opbouw programma’s
- Prioriteiten (specifiek)
- Fasering uitwerking
en verankering
- Uitvoeringsplan (financieel)

- 1e tussentijdse evaluatie (beperkt)		
- 2e tussentijdse evaluatie (volledig)		
- 3e tussentijdse evaluatie (beperkt)		
- Eindevaluatie (volledig)		
- Opstellen nieuwe strategische visie		
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Meetmoment
Februari 2010
April 2010
Juli 2010

Augustus 2010
November 2010
2013
2015
2017
2019
2019

Bijlagen

Schitterend
SCHINNEN

2020
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Bijlage 1
Het visietraject

Gefaseerde aanpak
1 Voorbereidingsfase 			
- Startoverleg
07-04-2009
- Deskresearch 			
- Analyse en startnotitie		
- Overleg
12-05-2009
2 Inventarisatiefase 			
- Werkconferentie gemeenteraad
08-06-2009
- Digitale enquête 		
- Overleg
29-06-2009
3 Uitvoeringsfase 		
- Fotosafari		
- Communicatieoffensief			
- Discussieatelier maatschappelijk middenveld
10-09-2009
- Discussieatelier burgers
16-09-2009
- Ambtelijk overleg 1
22-10-2009
- Ambtelijk overleg 2
04-11-2009
- Ontbijtoverleg: buurgemeenten & regionale stakeholders
20-11-2009
4 Reflectiefase 		
- Analyse en rapportage 		
- Overleg (bespreking concept)
16-11-2009
- Raadsconferentie
08-12-2009
5 Afrondingsfase			
- Vaststellen visie
04-02-2010
- Opstellen publieksversie
De uitvoerings- en reflectiefase liepen in (november 2009) deels parallel.

Ad 1) Voorbereidingsfase
Tijdens deze fase is middels deskresearch een omgevings- en trendanalyse uitgevoerd. De resultaten zijn
opgenomen in de notitie “Strategische visie Schinnen 2010-2020; startnotitie: Omgevings- en trendanalyse”,
(14 mei 2009). Een samenvatting van deze notitie is opgenomen in hoofdstuk 2 van de strategische visie.
Ad 2) Inventarisatiefase
Tijdens deze fase is door de gemeente Schinnen een werkconferentie georganiseerd, waarvoor naast de
gemeenteraadsleden en het College ook enkele (strategische) beleidsmedewerkers waren uitgenodigd. Tijdens
deze conferentie is de missie aangescherpt en is zowel in werkgroepen als plenair ingegaan op de
uitgangspunten van de strategische visie. De resultaten van deze bijeenkomst zijn vervolgens via een digitale
enquête voorgelegd aan alle gemeenteraadsleden, het college en de betrokken ambtenaren (zie bijlage 3).
Ad 3) Uitvoeringsfase
Tijdens deze fase vond de communicatie met diverse stakeholders plaats.
Ad 4) Reflectiefase
Tijdens deze fase zijn de resultaten van de voorliggende fasen verwerkt in de voorliggende conceptversie van
de strategische visie. De resultaten zijn tijdens een raadsconferentie besproken en bediscussieerd.
Ad 5) Afrondingsfase
Deze fase bestaat uit het vaststellen van de strategische visie op 4 februari 2010 en het opstellen van een
populaire versie van de visie in februari 2010.
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Bijlage 2
Samenvatting demografische
prognoses Schinnen
Bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening
Een van de belangrijkste ontwikkelingen voor Schinnen vormen de demografische ontwikkelingen. Deze
ontwikkelingen bestaan in het geval van Schinnen uit een combinatie van bevolkingsdaling, vergrijzing en
ontgroening. Tot voor kort werd – en deels terecht - verondersteld dat de bevolkingsdaling het gevolg was van
een negatief migratiesaldo. Hoewel er nog steeds sprake is van een negatief migratiesaldo, wordt de
bevolkingsdaling echter in steeds sterkere mate veroorzaakt doordat er meer mensen sterven dan dat er
geboren worden. Dit komt door de leeftijdsopbouw van de bevolking, welke weer het gevolg is van de diverse
demografische, maar ook economische en maatschappelijke ontwikkelingen direct na de tweede wereldoorlog
(‘babyboom’) en in de jaren vijftig, zestig en zeventig en in mindere mate het vertrek van jongeren om elders
te gaan studeren of te werken.
Door bovenstaande – grotendeels autonome - ontwikkelingen zal het aantal inwoners tussen 2010 en 2020
met bijna 6% afnemen tot ongeveer 12.700. Door een sterke toename van het aantal sterfgevallen en een
lichte daling van het aantal geboorten, zal het aantal inwoners tot 2030 nog iets sterker afnemen, namelijk
met ruim 7% tot 11.750.

Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens gemeente Schinnen 2010-2030

Bron: Etil; Progneff, 2009

De gemeente Schinnen staat hierin niet alleen. In Zuid-Limburg ontkomt geen enkele gemeente aan deze
ontwikkelingen en inmiddels ontspringt ook Midden-Limburg, en op korte termijn ook Noord-Limburg, deze
dans niet meer. In de nabijgelegen Duitse en Belgische gemeenten is wel nog sprake van bevolkingsgroei,
hoewel ook daar sprake is van vergrijzing en ontgroening. De verwachte daling van het aantal inwoners van
de gemeente Schinnen komt overeen met de Zuid-Limburgse ontwikkeling en is iets groter dan in de
Westelijke Mijnstreek als geheel.
Huishoudensontwikkeling
Voorgaande betekent niet dat ook het aantal huishoudens (al) daalt. In tegendeel: mede door de vergrijzing,
maar ook door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, neemt het aantal huishoudens nog licht toe tot
ongeveer 2014 om daarna licht af te nemen. De samenstelling van de huishoudens verandert echter sterk. Het
aantal gezinnen daalt, terwijl het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt.
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Bijlage 3
Samenvatting resultaten
raadsconferentie (digitale enquête)
Thema samenleving
De belangrijkste ontwikkelingen waar de gemeente op moet inspelen zijn:
1 Sociale betrokkenheid
2 Bevolkingsdaling
3 Vergrijzing
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

De belangrijkste kansen die deze ontwikkelingen opleveren voor de gemeente zijn:
1 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad
2 Groot potentieel aan (oudere) vrijwilligers
3 Zilveren Economie
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

		
De belangrijkste strategische keuzes die gemaakt moeten worden om deze kansen te benutten:
1 Stimuleren vrijwilligerswerk / mantelzorg
2 Vaststellen basis kwaliteit per kern
3 Oppakken woonmilieuvisie / DKI
4 Aanpassen woningvoorraad
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

		
De belangrijkste strategische projecten die door de gemeente opgepakt moeten worden:
1 Faciliteren vrijwilligers
2 Kleine kernenbeleid
3 Doorontwikkeling woonmilieuvisie / DKI
3 Realisatie zorgwoningen
Volledig oneens

34

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens
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Bijlage 3

Thema werken
De belangrijkste ontwikkelingen waar de gemeente op moet inspelen zijn:
1 Demografische ontwikkelingen (afname beroepsbevolking / toename draagkrachtige senioren)
2 Economische ontwikkelingen (afname werkgelegenheid)
3 Regiovisie Westelijke Mijnstreek (op inspelen)
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

		
De belangrijkste kansen die deze ontwikkelingen opleveren voor de gemeente zijn:
1 Doorontwikkelen T&R-sector
2 Stimuleren/faciliteren private initiatieven zorgsector
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

De belangrijkste strategische keuzes die gemaakt moeten worden om de genoemde kansen te
benutten:
1 Deregulering
2 Faciliteren eigen ondernemers
3 Scholing
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

De belangrijkste strategische projecten die door de gemeente opgepakt moeten worden:
1 Profilering gemeente
2 Ondernemershuis
3 Educatie duurzaamheid
Volledig oneens
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Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

Bijlage 3

Thema wonen
De belangrijkste ontwikkelingen waar de gemeente op moet inspelen zijn:
1 Bevolkingsdaling
2 Vergrijzing
3 Migratie
4 Woonmilieuvisie WM
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

De belangrijkste kansen die deze ontwikkelingen opleveren voor de gemeente zijn:
1 Groenere gemeente
2 Doelgroepbenadering (ouderen, jongere etc)
3 Duurzaamheid
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

De belangrijkste strategische keuzes die gemaakt moeten worden om deze kansen te benutten:
1 Wijkontwikkeling centraal (groenvoorzieningen)
2 Regierol gemeente bij sloop & nieuwbouw
3 Prestatieafspraken woningbouwverenigingen
4 Duurzaamheidseisen (bijv. energie)
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

De belangrijkste strategische projecten die door de gemeente opgepakt moeten worden:
1 DKI-projecten
2 Herontwikkelingsplannen
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens
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Bijlage 3

Thema welzijn
De belangrijkste ontwikkelingen waar de gemeente op moet inspelen zijn:
1 Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, afname leerlingen, verenigingen etc)
2 Balans werken-vrije tijd
3 Dreigende sociale kloof
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

				
De belangrijkste kansen die deze ontwikkelingen opleveren voor de gemeente zijn:
1 Vraaggericht aanbod (zorg, leren, activiteiten, kinderopvang etc)
2 Handhaving kwaliteit voorzieningen (onderzoek naar optimaal schaalniveau)
3 Beleid mantelzorg en kansarmen
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

De belangrijkste strategische keuzes die gemaakt moeten worden om de genoemde kansen te
benutten:
1 Kwaliteit boven kwantiteit
2 Samenwerking stimuleren (centralisatie uitgezonderd voorzieningen senioren)
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

					
De belangrijkste strategische projecten die door de gemeente opgepakt moeten worden:
1 Wijksteunpunten
2 Centralisatie sportvoorzieningen
Volledig oneens
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Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

Bijlage 3

Thema ruimte
De belangrijkste ontwikkelingen waar de gemeente op moet inspelen zijn:
1 Demografische ontwikkelingen (woningbouw naar behoefte mn ouderen & standaardvoorzieningen kernen)
2 Landschap en natuur (basiskwaliteit, uitbreiden, extensieve recreatie (medegebruik landbouwgrond))
3 Landbouw en bedrijvigheid
4 Bereikbaarheid
5 Woonomgeving / leefbaarheid
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

De belangrijkste kansen die deze ontwikkelingen opleveren voor de gemeente zijn:
1 Aantrekkelijke groene buffergemeente (economische factor R&T)
2 Ouderen blijven langer in kern wonen
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

De belangrijkste strategische keuzes die gemaakt moeten worden om de genoemde kansen te
benutten:
1 Ruimte bieden
2 Financiële middelen beschikbaar stellen
3 Heldere kaders scheppen
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens

					
De belangrijkste strategische projecten die door de gemeente opgepakt moeten worden:
1 Uitwerking plan/programma Landschapspark de Graven
2 Inspelen op woonmilieuvisie
3 Versterken visie R&T
Volledig oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Volledig eens
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Bijlage 4
Samenvatting resultaten
discussieavonden
Op 10 september 2009 heeft een discussieavond plaatsgevonden waarvoor vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld (verenigingen, bedrijfsleven, maatschappelijke instanties) waren uitgenodigd. Er
hebben 46 mensen deelgenomen aan de discussie en hun stem gegeven aan een van de drie scenario’s die per
thema (wonen, werken, welzijn, ruimte, samenleving) waren voorgesteld.
Op 16 september 2009 heeft een zelfde bijeenkomst plaatsgevonden voor de inwoners van Schinnen die per
briefkaart hiervoor waren uitgenodigd. De opkomst voor deze bijeenkomst was groot: meer dan honderd
mensen hebben intensief mee gediscussieerd over de toekomst van Schinnen.

Maatschappelijk middenveld
Wonen		
Keuze 1: bestaande bouw aanpassen/verbeteren
90%
Keuze 2: hogere concentratie in kernen
5%
Keuze 3: nieuwbouw in groen
5%
		
Werken		
Keuze 1: alleen wonen
20%
Keuze 2: kleinschalige werkgelegenheid stimuleren
76%
Keuze 3: meer werkgelegenheid
4%
		
Welzijn		
Keuze 1: in iedere kern alle voorzieningen
10%
Keuze 2: voorzieningen alleen in de grote kernen
2%
Keuze 3: verdeling op basis van kansen en mogelijkheden
88%
		
Ruimte/omgeving		
Keuze 1: behoud agrarisch groen
30%
Keuze 2: recreatie en toerisme
70%
Keuze 3: meer bebouwing
0%
		
Samenleving		
Keuze 1: verkiezingen
5%
Keuze 2: enquêtes/panels
60%
Keuze 3: dorpsraden
35%
		

Burgers

85%
5%
10%

20%
75%
5%

20%
10%
70%

75%
25%
0%

5%
75%
20%
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Bijlage 5
Verslag ontbijtsessie met Provincie,
buurgemeenten en bovenlokale
partijen
Op 20 november 2009 heeft een overleg plaats gevonden waarvoor de buurgemeenten (SittardGeleen, Beek, Stein, Onderbanken, Nuth en Brunssum) en de provincie Limburg waren uitgenodigd
alsmede een aantal bovenlokale partijen zoals LLTB, VVV, Limburgse Werkgevers Vereniging,
regiobranding, Midden- en kleinbedrijf).
Vertegenwoordigers van deze partijen hebben aan de hand van een presentatie van E’til waarin de grote
lijnen van de nieuwe strategische visie werden geschetst, hun opmerkingen en aanvullingen gegeven.
De discussie kan als volgt worden samengevat:
De eerste opmerking die werd gemaakt was, dat er sprake was van een grote herkenbaarheid. Gelijktijdig
geeft de visie een beeld dat van binnen naar buiten is gericht. Samenwerking zou een onderdeel moeten zijn
van de strategische visie.
Vervolgens werd met name gevraagd naar de invloed van de regio op Schinnen en omgekeerd.
Daarop is toegelicht dat Schinnen ervoor gekozen heeft in deze strategische visie allereerst haar eigen
doelstellingen te kiezen en vanuit dat profiel de discussie te gaan voeren hoe (en met welke samenwerkings
partners) die doelstellingen zouden kunnen worden bereikt. Het besluit om op die wijze te gaan werken was
overigens al genomen bij de start van het visietraject. Wat de regiovisie betreft heeft deze wel een
uitdrukkelijke plaats gevonden in de lokale strategische visie, met name bij de thema’s wonen en werken.
Vervolgens werd gevraagd naar de aandacht voor “krimp” in deze visie.
Daarop is toegelicht dat krimp (evenals duurzaamheid) een van de verbindingslijnen is geweest die bij elk
thema afzonderlijk is betrokken.
Als zeer positief werd aangestipt dat Schinnen in deze visie heeft gekozen voor een duidelijk profiel, ook
binnen de regio. Er is gezocht naar de kansen die er voor Schinnen liggen. Schinnen zoekt haar kracht in haar
eigen identiteit en geeft met deze visie aan waar ze juist goed in is. Waar Schinnen niet goed in is moet zij
samenwerking zoeken binnen de regio, waarmee zowel Westelijke Mijnstreek als de regio Zuid-Limburg wordt
bedoeld. Er dienen verbindingen te worden gemaakt.
Vervolgens wordt opgemerkt dat verbindingen echter niet alleen van belang zijn als het om infrastructuur
gaat maar dat dat nog meer geldt voor de verbindingen tussen mensen. Geconstateerd wordt dat daar nog
slagen te maken zijn.
Een eigen identiteit is wel heel mooi maar er bestaat wel behoefte aan een strategische visie op ZuidLimburgse schaal.
Vanuit de provincie wordt naar voren gebracht dat er in de strategische uitgangspunten wel een positieve
houding ten opzichte van de regiovisie valt te lezen. De diepgang moet wel worden vastgehouden. Het
doorvertalen van de visie in strategische projecten zal nog moeten plaats vinden. De gemaakte keuzen
(wonen, werken) matchen met de regiovisie. Het thema welzijn, (m.n. de sterke identificatie van de inwoners
van deze gemeente met hun gemeente evenals de vraag hoe houd je voorzieningen bereikbaar voor ouderen
en jongeren) is nog onderbelicht in de presentatie. De vraag wordt gesteld hoe Schinnen samenwerking wil
zien.
De griffier licht nog toe dat binnen de raadsfracties uiteenlopende discussie gaande is over samenwerking.
Dit zal zeker de komende periode een punt van bespreking zijn.
De keuzes die worden gemaakt voor samenwerking hebben consequenties voor de eigen organisatie.
Opgemerkt wordt dat aan een discussie over samenwerking dan ook een visie op de eigen organisatie zou
moeten worden gekoppeld.
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Ook vanuit het bedrijfsleven en de LLTB wordt een goede afstemming met buurgemeenten toegejuicht.
De keuze voor extensieve recreatie wordt eveneens als een goede keuze gezien.
De discussie spitst zich vervolgens toe op de vraag op welk niveau een strategische visie zou moeten worden
gemaakt. Op het niveau van de Westelijke Mijnstreek is het strategisch gehalte van de regiovisie beperkt. Een
aspect als welzijn ontbreekt daar bijvoorbeeld in. Er zou derhalve ook een discussie moeten worden gevoerd
over een strategische regiovisie voor de Westelijke Mijnstreek.
Burgemeester Link merkt op dat welzijn als speerpunt van strategisch beleid in de regio eigenlijk in een andere
visie thuishoort. Hij zegt het gevoel te hebben dat er in de regiodialoog bewust gekozen is om in te zetten op
die zaken waar je als regio sterk in bent. Dit geldt eveneens voor de andere regio’s in Zuid-Limburg.
De discussie afsluitend wordt er bij de deelnemers een paraplu gemist waar de afzonderlijke visies onder
kunnen worden gebracht, waarbij het duidelijk is dat op drie schaalniveaus moet worden gewerkt. Er zouden
keuzes gemaakt kunnen worden zoals dat in Parkstad Limburg is gedaan, waarbij zelfs gemeentelijke
bevoegdheden zijn overgedragen naar de regio om adequaat te kunnen handelen zoals bijvoorbeeld waar het
de consequenties van krimp en de herstructurering van de woningvoorraad betreft. Ook wat het thema
landschap betreft zou dit op een hoger niveau moeten worden bediscussieerd. Grofweg zou er een
onderscheid kunnen worden gemaakt tussen strategische doelstellingen die op lokaal niveau thuishoren
(voorzieningenbeleid bijv.) en op schaal van Zuid-Limburg. Daartussen in zit een operationeel regionaal niveau.
Dit is de ontwikkeling die in Parkstad gaande is. De WGR+ structuur zou als een opstap naar het ZuidLimburgse niveau kunnen worden beschouwd.
Voor deze ontwikkeling is in de Westelijke Mijnstreek niet gekozen. Er wordt gestuurd op inhoudelijke
thema’s. Er is uitdrukkelijk niet gekozen voor het inrichten van een afzonderlijke ambtelijke organisatie op
regioniveau. Er is verschil van mening of de huidige samenwerking op het niveau van de Westelijke Mijnstreek
als strategisch kan worden betiteld. Met name het ontbreken van een thema als welzijn speelt daarbij een rol.
Verder discussiërend over het niveau van samenwerking komt men tot de conclusie dat het niveau ook per
thema kan verschillen. De Wmo bijvoorbeeld is van een ander schaalniveau dan andere welzijnsthema’s. In de
Westelijke Mijnstreek is uitdrukkelijk gekozen voor een focus op 4 thema’s die het meest karakteristiek zijn
voor deze regio.
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