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Gemeente Neerijnen 



Vertrekpunt 

In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de 
periode van 2014 - 2018.  

Het coalitieprogramma is een programma op hoofdlijnen. Dit akkoord zal worden vertaald in een 
collegeprogramma 2014 – 2018 en wordt aangeboden aan de raad. 

De coalitiepartijen behouden de vrijheid om een afwijkende mening te ventileren, wat recht doet aan 
het verschillend gedachtegoed van de partners en de eigenheid en identiteit van de inwoners en 
dorpen.  

 

Bestuur 

De coalitie wil werken als team en wil samenwerken met de volledige raad en met de ambtelijke 
organisatie, met behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid.  Zij verwacht dit ook van het nieuw 
te vormen college. De coalitie streeft een bestuur na waarin niet een sfeer van tegenstellingen 
ontstaat, maar een stabiel  bestuur ten behoeve van de inwoners van Neerijnen. 

De coalitie wenst een college dat samenwerkt op basis van respect en vertrouwen, met behoud van 
ieders eigen verantwoordelijkheid en met erkenning van politieke verschillen.   

Bestuurlijke agenda 
Bij onderwerpen met een maatschappelijke impact wordt  de raad tijdig voorzien van een 
notitie, met heldere informatie aan inwoner en raad, het te volgen besluitvormingsproces en 
waarin de eventuele burgerparticipatie wordt aangegeven. 

Burgerparticipatie 
Het is de doelstelling om de te burger betrekken bij het gemeentebestuur. Zij wenst dan ook 
een vergaderstructuur waarbij burgers (anders dan  door middel van enkele minuten 
inspraak vooraf aan de vergadering) deel kunnen uitmaken van een informatieve discussie. 
De huidige vergaderstructuur zal daartoe worden aangepast. 

Klantgerichte ambtelijke organisatie 
Er is veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van de ambtelijke organisatie. De 
klantgerichtheid kan  echter worden verbeterd. 

Regiegemeente 
De gemeentelijke taken worden in toenemende mate ondergebracht in 
samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.  Deze meer regisserende rol van de 
gemeente vereist een andere kijk op de organisatie door Raad,  College en ambtelijk 
apparaat. Hierbij zal de Raad steeds in de gelegenheid moeten zijn controle uit te oefenen op 
de taken die op afstand worden uitgevoerd.  Een effectieve samenwerking met de regio is 
belangrijk. Samenwerking met gemeenten Geldermalsen en Lingewaal  heeft een  voorkeur. 

  



Maatschappij 

Steeds meer wordt door de overheid een beroep gedaan op de samenleving. Het is belangrijk de  
eigen verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren bij thema´s als veiligheid, leefbaarheid,  
zelfredzaamheid, leefomgeving etc.  Denk hierbij aan Vrijwilligerssteunpunt, Burgernet, maar ook 
elkaar aanspreken op ongewenst gedraag. Waar mogelijk zal dan ook moeten worden ingezet op het 
behoud van faciliteiten en voorzieningen in de dorpen.  

Verenigingen 
Het verenigingsleven heeft een belangrijke rol in de kracht van de samenleving. Een 
evenwichtig subsidiebeleid,  is hiervoor noodzakelijk. 

Dorpen 
De 10 kernen van de Gemeente Neerijnen hebben een eigen identiteit. Het college krijgt de  
ruimte om samenwerking tussen dorpen en/of verenigingen te stimuleren. Door samenhang 
in dorpsgemeenschappen te stimuleren kan een klimaat van zorg voor elkaar ontstaan. 

Onderwijs en kinderopvang 
Gemeente Neerijnen kent uitsluitend  basisonderwijs. In dit basisonderwijs wordt de basis 
gelegd voor de toekomst voor onze jeugd.  We streven naar een uitstroomniveau van de 
basisscholen dat onze kinderen in de toekomst goede kansen biedt op de arbeidsmarkt.  
Onderwijsachterstanden moeten worden ingelopen door een gevarieerd aanbod in voor-, 
vroeg-, en naschoolse educatie die faciliterend is in vroegtijdige aanpak of voorkoming van 
onderwijsachterstand.  

Jeugd 
 De verantwoording voor de opvoeding van kinderen ligt in eerste instantie bij de 
ouders/verzorgers. De coalitie wil de positieve kant van jeugdbeleid benaderen. Zij onderkent 
dat sport en andere sociale activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. De 
gemeente zal binnen haar mogelijkheden het jeugd- en sportbeleid stimuleren en faciliteren. 
Een combinatiefunctionaris en centra voor Jeugd en Gezin zijn voorbeelden hiervan. 

Zondagsrust 
De coalitie wenst de bestaande situatie inzake de zondagsrust in onze gemeente te 
consolideren. Winkel openstelling op zondag en  grootschalige evenementen zijn niet 
gewenst. Bij vergunning voor evenementen die op zondag plaatsvinden, wordt gevraagd 
rekening te houden met gebruikelijke kerktijden. 

  



Welzijn en zorg / transities 

In de komende jaren worden een groot aantal zorgtaken naar de gemeente overgeheveld.  De 
overdracht van taken vanuit de landelijke overheid naar de gemeente moet vergezeld gaan met 
goede informatie aan de inwoners.  

Coördinator zorg 
 Een aanspreekpunt voor de inwoners dat bij zorgvragen de juiste weg wijst naar de juiste 
zorgverleners is gewenst.  De coördinator onderzoekt blijvend waar het nieuwe zorgbeleid 
mogelijk niet aansluit op de vraag vanuit de samenleving en dus verbetering behoeft en 
adviseert het gemeentebestuur daarover, gevraagd en ongevraagd.  Deze rol kan eveneens 
worden vervuld door een wijkverpleegkundige. 

Eigen zorgkeuze 
Bij het bieden van zorg is gewenst dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk is afgestemd op 
de culturele achtergrond en de levensovertuiging van de cliënt. Bij het inkoopbeleid worden, 
binnen de bestaande budgettaire ruimte,  ook aanbieders  gecontracteerd die deze zorg 
kunnen bieden. Eventuele  persoonsgebonden budgetten kunnen worden ingezet  als een 
vergelijkbaar en toereikend alternatief voor zorg in natura. 

Preventie 
Preventie is een belangrijk onderdeel van het lokale zorgbeleid. Daarom wordt ingezet op 
preventie op het gebied van alcohol, tabak, drugs en overgewicht.  Scholen wordt gevraagd 
daar in hun onderwijssysteem aandacht voor te vragen. 

Ruimtelijke beleid gericht op zorg 
Binnen huidige en toekomstige wettelijke kaders zal de gemeente zich maximaal inspannen 
om de realisatie van mantelzorgvoorzieningen adequaat en klantgericht af te handelen.  Met 
het maken van beleid zijn de komende wettelijke kaders uitgangspunt.  De Gemeente 
Neerijnen zal inzetten op de realisatie van levensloopbestendige woningen en woningen die 
aansluiten op zorgbehoeften.   

Begraafkosten 
Een stijging van de kosten voor begraven is niet gewenst. De coalitie streeft naar verlaging 
van de kosten van begraven waarbij kostendekkende tarieven het uitgangspunt blijven.  

  



Openbare ruimte 

Ruimtelijk ordening 
In de achterliggende periode is veelal ingezet op het conserveren van de 
bestemmingsplannen en het ruimtelijke beleid. De Gemeente Neerijnen moet toe naar een 
duidelijke integrale visie op de ruimtelijke ordening, waarbij bestaand beleid omgebogen 
wordt naar een beleid met logische keuzes inzake locaties voor (woning)bouw. Neerijnen 
moet inzetten op een meer vraaggestuurde aanpak bij beantwoording van de vraag welke 
woningen voor welke doelgroep op welke plaats gewenst zijn. Bijzondere aandacht zal er zijn 
voor woningen waarbij verblijf voor ouderen en/of zorg voor de naasten mogelijk is. De 
flankerende regelgeving moet daarin geen belemmeringen geven. Tevens zal deze aandacht 
er zijn voor woningen in het sociale koop- en huursegment. Woningcorporaties kunnen 
hierbij een belangrijke rol vervullen. 

Wegen 
Scheiding van verkeersstromen draagt bij aan de veiligheid van kwetsbare 
verkeersmogelijkheden. Omdat scheiding van verkeersstromen niet overal mogelijk is 
moeten verkeersstromen logisch worden ingericht. Deze herinrichting vindt bijvoorkeur 
plaats met regulier groot onderhoud. Ook zullen de mogelijkheden voor het aanwijzen van 
een hoofdstructuur voor vrachtverkeer worden onderzocht. Bij nieuwe ontwikkelingen zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan verkeersveiligheid en ontsluiting. In samenwerking 
met belanghebbenden zal gezocht worden naar passende maatregelen om verkeershinder op 
dijken tegen te gaan.  

Groene ruimte 
Neerijnen is een landelijke gemeente met veel groene ruimte. Om biodiversiteit te 
bevorderen zal goed contact onderhouden worden met organisaties en groeperingen die zich 
bezig houden met (agrarisch) landschaps- en natuurbeheer. Bij ruimtelijke ontwikkeling en 
bouwplannen dient landschappelijke inpassing en stimulering van groenaanplant integraal 
betrokken te worden bij het beoordelingskader. De gemeente heeft een 
landschapontwikkelingsplan (LOP) zonder financiële invulling. Bij de behandeling van de 
gemeentelijke begroting zal gezocht worden naar middelen om invulling te geven aan het 
LOP. 

Alternatieve energie 
 Binnen regionale plannen wordt de A15 als energiecorridor aangemerkt. De gemeente 
Neerijnen  zal positief-kritisch kijken naar ontwikkelingen en tevens open staan voor een 
debat over andere alternatieve energiebronnen. Uitgangspunt hierbij is dat een deel van de 
revenuen ten goede zal komen van de lokale bevolking 

  



Economie 

Economische ontwikkeling 
 Een gezonde  lokale  economie geeft werkgelegenheid en bestedingsruimte aan de inwoners. 
Door ruimte te geven binnen de ruimtelijke ordening en een positieve grondhouding voor 
initiatieven van ondernemers in te nemen, kan een beter vestigingsklimaat ontstaan. 
Onderzocht moet worden of de gemeente voor een benoemde branche of type bedrijven 
meer aandacht kan hebben om zich hierin te onderscheiden.  

Toerisme 
Het Neerijnense cultuurlandschap met een veelheid aan monumenten zijn goede 
basiswaarden voor toerisme en recreatie. De coalitie ziet meerwaarde in goede 
samenwerking met terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer,  Het Geldersch 
Landschap en de  (agrarische) natuurverenigingen. Het is gewenst meer ruimte geven aan 
initiatieven voor recreatie en toerisme.  Ook met relatief eenvoudige voorzieningen als 
bankjes, rustplaatsen, natuurpaden en  klompenpaden kan de omgeving aantrekkelijker 
worden gemaakt. 

Veiligheid 

Brandweer en politie 
De veiligheidsregio is een gegeven waar de Gemeente Neerijnen mee van doen heeft. Inzake 
de politie-inzet dient Neerijnen te pleiten voor een zichtbare politie en meer aandacht voor 
inbraken en verkeersveiligheid. Een goede positie van de brandweer vrijwilligers in de 
Gemeente Neerijnen is binnen de Regionale Brandweer voor de coalitie van groot belang. 
Naast de waardevolle taak inzake veiligheid heeft de vrijwillige brandweer ook een sociale 
functie.  

Aanrijtijden 
In de verkeersstructuur zal aandacht moeten zijn voor aanrijtijden van hulpdiensten, waarbij 
obstakels en verkeersremmende maatregelen aandachtspunt zijn. 

Financiën 

Gezond financieel beleid 
De coalitie streeft naar een sluitende meerjarenbegroting, waarbij de lastenstijging voor de 
inwoners en ondernemers zo veel mogelijk worden beperkt en bij bezuinigingen de 
kwetsbare inwoners  worden ontzien.  
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