
14-18089-1607\2 Versie definitief juli 2014



2



“Bouwen aan vertrouwen”
(collegeprogramma 2014 – 2018)

Dit collegeprogramma vloeit voort uit het coalitieakkoord dat gesloten is tussen SGP, VVD, CDA en PvdA 
voor de periode 2014-2018. Bouwen aan vertrouwen vraagt daarbij iets van ons allen. Het vraagt 
samenwerking, betrokkenheid, afspraken nakomen, open communicatie en transparantie in handelen. Alleen
in gezamenlijkheid bereiken we het beste met en voor onze inwoners.

Onze gemeente staat voor grote veranderingen. Decentralisaties, bezuinigingen en veranderende vragen 
vanuit de samenleving maken een transitie noodzakelijk. Meer dan voorheen zal gebruik moeten worden 
gemaakt van de kracht van de lokale samenleving. 
Voor de sociale samenhang in onze dorpen, zien wij voor ons een verbindende en voorwaardenscheppende 
rol weggelegd. Deze omslag vraagt creativiteit van ons bestuur en onze organisatie en van de samenleving 
vraagt het participatie. We zullen continue alert zijn op transparante en eenvoudige procedures. We willen, 
naast de bestaande vormen van inspraak en overleg, werken aan vernieuwende vormen van samenwerking 
met inwoners en bedrijven.
In dit collegeprogramma staan, naast onze dienstverlening, een drietal speerpunten centraal; financiën, de 
toekomst van Neerijnen op ruimtelijk en sociaal-economisch terrein en de bestuurlijke toekomst van onze 
gemeente. 

Financiën
Onze financiële positie is de afgelopen jaren sterk verslechterd. De oorzaak ligt enerzijds in het drastisch 
verminderen van de uitkering uit het gemeentefonds en anderzijds in het opnemen van een aanzienlijke 
voorziening vanwege onze grondposities en de investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan. 
Daarnaast ervaren wij als “kleine stationaire beheergemeente” nadelen als gevolg van herverdelingen van 
het gemeentefonds.
Wij hebben te maken met een tekort van structureel 0,6 miljoen euro per jaar vanaf  2015. Ons financiële 
beleid is niet alleen gericht op het oplossen van dit tekort, maar moet ook leiden tot een structurele 
verbetering van de financiële positie van Neerijnen. 
Kortom samen met uw raad en de gemeenschap staan we voor grote opgaven waarbij we fundamentele 
keuzes zullen moeten maken. Alleen met elkaar zijn wij in staat de gevolgen van economische tegenwind te 
compenseren en ruimte te vinden voor passende ambities. 

Visie Neerijnen 2035
De bestemmingsplannen zijn actueel. Wat we missen is een duidelijke, integrale visie op ruimtelijk, sociaal 
(te denken valt aan leefbaarheid en voorzieningen) en economisch terrein voor de langere termijn. Samen 
met onze burgers en bedrijven willen we de visie op Neerijnen verder vorm geven.

Bestuurlijke toekomst
Bij de visievorming op de bestuurlijke toekomst van de gemeente is de gedachte op welke wijze onze 
gemeenschap het beste gediend wordt leidend. Dat is ook de inzet voor ons handelen in de regio, waarbij wij
opmerken dat een sterke regio ook onze gemeenschap dient. Bij de bepaling van onze bestuurlijke toekomst
wil de gemeente de regie in eigen handen houden. In de afgelopen jaren is de keuze gemaakt voor 
regievoering. Vraag is of dit ook voor de (bestuurlijke) toekomst een juiste keuze blijft. Het college zal de 
gemeenteraad een voorstel doen welke stappen ondernomen kunnen worden om te komen tot een keuze. 

Samen met uw raad en de gemeenschap willen we werken aan een participerend Neerijnen waarin het goed
wonen, werken en leven is!
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Coalitieakkoord 'Bouwen aan vertrouwen 2014-2018' Gemeente Neerijnen

In het kort de belangrijkste beleidsvoornemens.

Bestuur/bedrijfsvoering Taken onderbrengen in samenwerkingsverbanden. 
Effectief samenwerken met regio en voorkeur voor 
Geldermalsen en Lingewaal.

Burgerparticipatie Burgers betrekken bij gemeente(bestuur). Heldere 
informatie en mogelijk participatie bij onderwerpen 
met een maatschappelijke impact.

Personeel en organisatie Verbeteren klantgerichtheid. Toerusten op regierol

Politie Zichtbare politie en meer aandacht voor inbraken en 
verkeersveiligheid

Brandweer Een goede positie voor brandweer vrijwilligers is van 
groot belang.

Ruimtelijke ordening Visie met logische locaties voor (woning)bouw

Wonen Vraaggestuurde aanpak woningbouw met bijzondere
aandacht voor wonen van ouderen en/of zorg voor 
de naasten.

Begraven Verlagen kosten van begraven waarbij 
kostendekkende tarieven het uitgangspunt blijven

Ondernemers Positieve grondhouding voor initiatieven van 
ondernemers

Bedrijvigheid Onderscheiden qua type bedrijven of branche

Toerisme Ruimte geven aan initiatieven.
Met relatief eenvoudige voorzieningen de omgeving 
aantrekkelijker maken, in samenwerking met 
terreinbeherende organisaties

Verenigingen en clubs Samenwerking en samenhang stimuleren

Onderwijs Uitstroomniveau passend bij kansen op toekomstige 
arbeidsmarkt
Onderwijsachterstanden inlopen

Dorpen Samenhang in dorpsgemeenschappen stimuleren in 
het kader van leefbaarheid, zelfredzaamheid, 
veiligheid en leefomgeving

Jeugd Jeugd- en sportbeleid stimuleren en faciliteren

Welzijn en participatie Beroep doen op samenleving en eigen 
verantwoordelijkheid

Zorg Eén aanspreekpunt voor inwoners
Mogelijkheid voor keuze identiteitsgebonden zorg

Duurzame energie Positief-kritisch openstaan voor duurzame energie 
waarbij een deel van de revenuen ten goede komt 
van onze bevolking
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Bestuur en  dienstverlening
 
Wij willen dat in Neerijnen iedereen maximaal meedoet. Jong, oud, gezond of met een beperking. Daarbij 
schenken we voortdurend aandacht aan communicatie met de samenleving. 
Maatschappelijke initiatieven worden steeds belangrijker. Dit vraagt om rolbepaling, dialoog en een pro 
actieve houding van de raad, het college en het ambtelijk apparaat. Dorpstafels en adviescommissies spelen
hierbij een rol als voorportaal. 
Neerijnen participeert al in veel samenwerkingsverbanden. Waar nodig of wenselijk zullen we deze 
verbanden uitbreiden.

Bestuur/bedrijfsvoering Taken onderbrengen in samenwerkingsverbanden. 
Effectief samenwerken met regio en voorkeur voor 
Geldermalsen en Lingewaal.

Burgerparticipatie en communicatie Burgers betrekken bij gemeente(bestuur). Heldere 
informatie en mogelijk participatie bij onderwerpen 
met een maatschappelijke impact.

Personeel en organisatie Verbeteren klantgerichtheid. Toerusten op regierol.

Wat willen we? Jaar

Bestuur/bedrijfsvoering
 Voor het voeren van een fundamentele discussie over de bestuurlijke toekomst eind 2014

 van de gemeente Neerijnen zal een stappenplan voorgelegd worden.
 Visie Neerijnen 2035 (ruimtelijk-sociaal-economisch) opstellen. 2015-2016

Burgerparticipatie en communicatie
 We zullen een nota participatie aan de raad voorleggen. Het gaat hierbij om 2014-2015

een combinatie van (bestuurlijke) gemeentelijke betrokkenheid en betrokkenheid
 van de samenleving

• We stellen een communicatievisie 2015-2018 op 2015

Personeel en Organisatie
 Wij brengen onze klantgerichtheid in beeld (smart) en hebben aandacht voor 2016 e.v. 

continue verbetering   
 Door met elkaar en van elkaar te leren rusten we ons toe op de gemeentelijke 2014-2018

regierol
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Openbare orde en veiligheid 
 
Inwoners mogen vertrouwen op een veilige woonomgeving. Overlast, vandalisme en criminaliteit signaleren 
en aanpakken is een taak van ons allemaal. Gemeente, politie, ondernemers, woningbouwcorporaties, 
vrijwilligers, verenigingen en dorpstafels hebben hierin een voortrekkersrol. Maar ook de individuele burger 
kan zijn of haar verantwoordelijkheid nemen door actieve deelname aan BURGERNET en NL-Alert. Daarbij 
wil de gemeente een actieve rol spelen op het vlak van veiligheid  door een goede samenwerking met de 
politie en buurtbewoners waarbij met name het aantal inbraken zoveel mogelijk beperkt en bestreden moet 
worden.

Politie Zichtbare politie en meer aandacht voor inbraken en verkeersveiligheid

Brandweer Een goede positie voor brandweer vrijwilligers is van groot belang.

Wat willen we? Jaar

Veiligheid 
· We stellen een geactualiseerde integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 vast, 2015
   met aandacht voor een zichtbare politie (2 wijkagenten) en voor inbraken 
   en verkeersveiligheid.
· Onze aanpak en werkwijze voortzetten om het veiligheidsgevoel op hetzelfde 2014-2018

niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren.
 
Brandweer

· We leggen in deze periode bij de brandweer met name de nadruk op preventie. 2014-2018
· Wij behartigen voortdurend de belangen van de brandweer vrijwilligers 2014-2018
   

Rampenbestrijding
      · We implementeren het plan bevolkingszorg. 2015
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Ruimtelijke ordening, wonen en openbare ruimte

Afgelopen jaren heeft de gemeente te maken gehad met verschillende ruimtelijke projecten op diverse 
schaalniveaus. Daarnaast hebben ook wij te maken gehad met de gevolgen van de crisis op de 
woningmarkt. Binnen de herijking van de gemeentelijke woonvisie is een actuele woningbouwprogrammering
opgenomen. Afgelopen jaren zijn verouderde bestemmingsplannen voor de kernen, bedrijventerreinen en 
het buitengebied geactualiseerd. 

De huidige praktijk vraagt flexibele regels om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen / onderwerpen 
en vraag vanuit de markt. Naast de aandacht voor de noodzakelijke flexibiliteit binnen de conserverende 
bestemmingsplannen, kan met zgn. veegplannen sneller worden geanticipeerd op gewenste particuliere 
initiatieven. Ruimtelijke opgaven met een grotere ruimtelijke impact richting de omgeving vragen om tijdige 
burgerparticipatie bij het opstellen van de stedenbouwkundige eisen. Binnen de in ontwikkeling zijnde 
woningbouwprojecten moet meer worden aangesloten bij de behoeften vanuit de markt. 
Woningbouwcorporaties betrekken we bij de ontwikkeling van woningbouwplannen.
We zetten in op het integrale beheer van de openbare ruimte. Dat betekent dat projecten van de 
afzonderlijke beheersectoren wegen, riolering, water en groen optimaal op elkaar worden afgestemd. Als 
basis voor dit beleid dienen de vastgestelde beheerplannen, waarin tevens het uitgangspunt is opgenomen 
dat het beheer, op basis van beeldkwaliteit zal plaatsvinden. 

Ruimtelijke ordening Visie met logische locaties voor (woning)bouw

Wonen Vraaggestuurde aanpak woningbouw met bijzondere aandacht voor wonen
van ouderen en/of zorg voor de naasten.

Begraven Verlagen kosten van begraven waarbij kostendekkende tarieven het 
uitgangspunt blijven

Wat willen we? Jaar 

Ruimtelijke ordening
 We stellen spelregels op voor landschappelijke inpassingen 2015

bij ruimtelijke ontwikkelingen
 We zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen, 2014 e.v.

o.a. door het werken met veegplannen
 Als Riviergemeente blijven we actief betrokken bij het programma 2014 e.v.

binnen de Deltabeslissing, Nationaal waterplan en Waalweelde.  
 We verkennen de bijdrage van knooppunt Deil binnen de Logistieke 2014-2016

hotspot Rivierenland en haken aan bij de Duurzame Corridor A15.

Wonen
 We ontwikkelen markt- en vraaggericht op woningbouwlocaties 2014 e.v.

(Slingerbos, Molenblok, en Haaften Noord)
 We onderzoeken hoe we het zelfstandig kunnen blijven wonen 2014-2015

(combinaties wonen/zorg,oud/jong) nog beter kunnen faciliteren
 We experimenteren met welstandsvrij bouwen en collectief 2014 e.v.

opdrachtgeverschap.
 We stellen regionale woonagenda's en woonprogrammering op. 2014 e.v.

Openbare Ruimte
 We herijken het beleid voor de begraafplaatsen in Neerijnen, 2014-2015

waarbij kostendekkendheid het uitgangspunt is voor verlagen van kosten. 

7



Economische zaken en toerisme

Neerijnen heeft door haar mooie omgeving met bossen, dijken en uiterwaarden een steeds grotere 
aantrekkingskracht op toeristen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het fietsroutenetwerk, struin
routes en het voetveer Varik-Heerewaarden. We zullen ons blijven richten op het uitdragen en versterken 
van de recreatieve potentie van de gemeente. Regio Rivierenland wordt door middel van diverse 
marketingcampagnes (regionaal en provinciaal) op de kaart gezet. 
De kracht van Neerijnen is een zelfstandige en ondernemende gemeenschap. We willen de 
randvoorwaarden creëren voor een bloeiend bedrijfsleven. Dat is een belangrijk onderdeel van een vitaal 
platteland en levert bovendien ook banen op.
De gemeente kan het ondernemersklimaat op diverse manieren versterken. Verbinden en netwerken zijn de 
sleutelwoorden. Hen stimuleren om met vernieuwende ideeën te komen en hen daarin faciliteren door snelle 
procedures. 
Daarnaast zetten we ons in om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Niemand mag aan de zijlijn 
staan. Dat doen we samen met de ondernemers en onze inwoners. Daarbij is de gemeente geen eiland. 
Grenzen vervagen. Inwoners van Neerijnen vinden werk tot ver buiten de gemeentegrenzen. En de bedrijven
in Neerijnen trekken werknemers aan uit een grote regio.

Ondernemers Positieve grondhouding voor initiatieven van ondernemers

Bedrijvigheid Onderscheiden qua type bedrijven of branche

Toerisme Ruimte geven aan initiatieven.
Met relatief eenvoudige voorzieningen de omgeving aantrekkelijker 
maken, in samenwerking met terreinbeherende organisaties

Wat willen we? Jaar

Ondernemers en bedrijvigheid
 We onderzoeken kansen die de ontwikkeling van Rivierenland 2014-2016

als Logistieke Hotspot biedt en zullen deze waar mogelijk benutten.
 We stellen regionaal een Bedrijventerrein Agenda 2020 op 2014-2015

en herijken het Regionaal Programma Bedrijventerreinen.
 We onderzoeken regionaal de haalbaarheid van aanleg van glasvezel 2014-2016

in het buitengebied en de kleine kernen.
 Er is een netwerk van ZZP-ers in Neerijnen en Geldermalsen en hen zouden we 2015 e.v.

kunnen faciliteren en stimuleren een jaarlijks ZZP-evenement te organiseren.  
Toerisme

 We zien de vrije tijdseconomie als uitdaging waarbij de gemeente een 2014 e.v.
faciliterende rol heeft, aansluiting zoekt bij regionale projecten en 
probeert beperkingen weg te nemen.

 We willen (agrarisch) landschaps- en natuurbeheer en biodiversiteit bevorderen. 2015 e.v.
Daarvoor onderhouden we contacten met organisaties die zich hiermee bezig 
houden en trekken we gezamenlijk op om te pogen middelen te genereren door 
middel van subsidies van uit Rijk of provincie.

 We bevorderen kleinschalige verblijfsrecreatie en faciliteren inwoners 2014 e.v. 
bij het opzetten hiervan.

 We geven met partners als Regio Rivierenland, Geldersch Landschap, 2014 e.v.
Staatsbosbeheer en Uiterwaerde aantrekkelijke wandel- en fiets routes verder vorm.
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Onderwijs en sport

Het accommodatiebeleid is in 2010 vastgesteld. De uitgangspunten voor het accommodatiebeleid worden 
betrokken in de visie Neerijnen 2035. We willen een veelzijdig en betaalbaar aanbod in de dorpen. Kwaliteit 
gaat daarbij boven kwantiteit. We streven naar een uitstroomniveau van de basisscholen dat onze kinderen 
goede toekomstige kansen op de arbeidsmarkt biedt. Het verenigingsleven heeft een belangrijke rol in de 
kracht van de samenleving. Samenwerking en samenhang tussen verenigingen en/of dorpen kan deze rol 
versterken.

Verenigingen en clubs Samenwerking en samenhang stimuleren

Onderwijs Uitstroomniveau passend bij kansen op toekomstige arbeidsmarkt
Onderwijsachterstanden inlopen

Jeugd Jeugd- en sportbeleid stimuleren en faciliteren

Wat willen we? Jaar

Jeugd en onderwijs
 We continueren de werkzaamheden van de combinatiefunctionaris als verbindings- 2014 e.v.

officier naar het onderwijsveld, sportverenigingen, welzijn etc.
 We willen in het LEA concrete afspraken maken over de gevolgen van de 2014 e.v.

toekomstige krimp binnen het onderwijsveld en de gevolgen van “passend 
onderwijs” in relatie tot de schoolgebouwen. 

 We zullen VVE-beleid opstellen om onderwijsachterstanden in te lopen 2014

Verenigingen en clubs
 We betrekken de discussie rond accommodaties bij onze toekomstvisie  2015-2016
 We herijken het subsidiebeleid, waarin we meer waardering voor samenwerking 2014-2015

tussen stichtingen, verenigen en clubs willen stimuleren
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Welzijn, zorg & transities

Er komen grote veranderingen op de gemeenten af, met name op het gebied van Welzijn en Zorg. Neerijnen
heeft hierbij een regisserende rol en pakt de decentralisaties vanuit het Rijk met de Regio Rivierenland op.
Van aanbieders in de regio vragen we sociaal ondernemerschap en innovatie, gericht op de wensen van de 
cliënten, waarbij de mogelijkheid voor keuzevrijheid van cliënten (ook identiteitsgebonden zorg) zoveel 
mogelijk gewaarborgd is. Aanbieders zullen aan moeten tonen dat zij meer kunnen bieden met minder 
middelen.

Meer en meer zullen inwoners elkaar gaan helpen. We bereiden ons voor op deze nieuwe taken vanaf 2015 
op  het gebied van de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning (met overheveling begeleiding 
vanuit AWBZ) en de arbeidsmarkt (Participatie wet). Met aanzienlijk minder geld dan de rijksoverheid nu 
uitgeeft voor deze taken. Elk van de decentralisaties is op zich al een majeure operatie. 
 
Door reductie van de budgetten staan wij voor de opgave om een verandering te realiseren van zware (dure)
zorg, naar lichte (preventieve) vormen van advies/hulp/ondersteuning. En van individuele voorzieningen naar
collectieve voorzieningen. Doel is dat de inwoners die het nodig hebben ondersteuning krijgen die 
aansluit op de persoonlijke situatie en behoeften. Dit kan door naast de professionele zorg optimaal 
gebruik te maken van het grote aantal vrijwilligers en van het zelf-organiserend vermogen van onze 
gemeenschap.
Op deze manier wordt de zorg (weer) mensgericht, financieel houdbaar en maatschappelijk ingebed. Het 
uitgangspunt is dat het toegekende budget beschikbaar is voor de uitvoering van de nieuwe taken.

Welzijn en participatie Beroep doen op samenleving en eigen verantwoordelijkheid

Zorg Eén aanspreekpunt voor inwoners
Mogelijkheid voor keuze identiteitsgebonden zorg

Dorpen Samenhang in dorpsgemeenschappen stimuleren in het kader van 
leefbaarheid, zelfredzaamheid, veiligheid en leefomgeving

Wat willen we? Jaar

Welzijn en participatie en dorpen
 We betrekken inwoners actief bij de samenleving en stimuleren hen tot actieve 2014 e.v.

participatie in de samenleving, waarbij ze in maatschappelijk opzicht vooral gebruik 
kunnen maken van de hulp vanuit de directe omgeving.

• We passen het welzijnswerk in in de samenleving in relatie tot de transities 2015 e.v.
• We stimuleren en faciliteren leefbaarheid en zelfredzaamheid in de leefomgeving 2014 e.v.

Zorg
 We stimuleren en faciliteren meer maatwerk, zelfredzaamheid en 2015 e.v.

betrokkenheid van burgers.
 Bij de inkoop van zorg wordt ook de gelegenheid geboden voor inkoop van 2014 e.v.

van identiteitsgebonden zorg. 
 We huldigen het principe: Eén gezin, één regisseur en één plan! 2015 e.v.
 Het sociaal wijkteam wordt het loket voor vragen over zorg en jeugd. 2015 e.v.
 Onderzocht wordt of WMO voorzieningen meer inkomensafhankelijk kunnen 2015

worden verleend.
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Milieu & Energie

Het landelijke Energieakkoord geeft kansen en wij zullen ons regionaal actief inzetten op het verwerven van 
beschikbare subsidies vanuit andere overheden. 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.

Alternatieve energie 
Binnen gemeente Neerijnen zijn diverse plannen voor alternatieve energie. Zo is er een initiatief voor 
mestvergisting in Haaften en een windmolenpark bij knooppunt Deil. Gemeente Neerijnen is positief-kritisch 
betrokken bij de ontwikkeling van de initiatieven van alternatieve energie. Naast de wettelijke procedures 
wordt meegedacht over participatie voor burgers. Een burgercoöperatie vanuit gemeente Neerijnen wordt 
hier nauw bij betrokken. Ook voor het Kulturhus “Burcht van Haeften” wordt onderzocht of burgerparticipatie 
voor de aanwezige zonnepanelen mogelijk is.
We geven invulling aan duurzaamheidsthema’s: ‘bouwen/wonen’ (energiezuinig en levensloopbestendig).

Duurzame energie Positief-kritisch openstaan voor duurzame energie waarbij een deel van
de revenuen ten goede komt van onze bevolking

Wat willen we ? Jaar

 We zoeken bij regionale plannen aansluiting met de A15 energie corridor. 2014-2016
 We zullen bij plaatsing van windmolens binnen de afgesproken zoekzones  2014 e.v.

bevorderen dat revenuen ook ten goede gaan komen van de lokale bevolking.
 We willen burgerparticipatie in duurzame projecten stimuleren met daarbij 2014-2016

de inzet vanuit Dirck III. 
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