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1. Samen bouwen
In dit coalitieakkoord Samen bouwen van BBB-NDB en CDA geven wij aan welke prioriteiten
wij hebben voor de komende periode.
Hierbij gelden de volgende kaders:
1. Uitgangspunt is dat genomen raadsbesluiten niet worden teruggedraaid met uitzondering van de korting op de subsidies van verenigingen;
2. Nieuwe taken die vanuit het Rijk overkomen naar de gemeente worden uitgevoerd binnen de hiervoor door het Rijk vastgestelde financiële middelen;
3. Als het Rijk bezuinigt op specifieke uitkeringen, gaat de gemeente dit in principe niet
compenseren, tenzij hierdoor ongewenste situaties ontstaan. Mocht dit laatste het geval
zijn dan wordt gekeken hoe dit kan worden gerepareerd;
4. Er wordt solide financieel beleid gevoerd, waarbij kansen op (economische) ontwikkelingen niet worden genegeerd;
5. Bij herijking van beleid worden de sociale minima zo veel als mogelijk ontzien en staat
het welzijn van de inwoners voorop;
6. Bij herijking wordt gestreefd naar het handhaven van de belastingdruk op maximaal het
gemiddeld niveau in de provincie Limburg;
7. Bezuinigingen worden in eerste instantie ingevuld door efficiëntiemaatregelen en taakaanpassingen. Dit geldt ook voor verbonden partijen van de gemeente Beek. Bezuinigingen worden pas in laatste instantie gezocht in lastenverhoging.
In de hoofdstukken 2 tot en met 7 informeren wij u hoe wij staan ten opzichte van de onderwerpen sociaal domein (Werk-en Inkomensbeleid), sociaal domein (maatschappelijke ontwikkelingen), ruimtelijke en economische ontwikkelingen, openbare ruimte en bestuur en organisatie.
Evaluatie
Dit coalitieakkoord zal worden omgevormd tot een collegeprogramma. Over de voortgang
van de in het collegeprogramma benoemde acties zullen wij aan het eind van deze
raadsperiode rapporteren. Per actie zullen wij aangeven wat we hebben gedaan. Indien zaken (nog) niet zijn gerealiseerd wordt aangegeven waardoor dit komt. Indien van toepassing
wordt ook aangegeven hoe de actie alsnog kan worden gerealiseerd. Ten aanzien van de in
het collegeprogramma te benoemen (haalbaarheids)onderzoeken geven we kort aan wat de
conclusie van dit onderzoek was en welke vervolgstappen, indien haalbaar, worden genomen om het betreffende project deze collegeperiode te starten.
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2. Sociaal domein (Werk- en Inkomensbeleid)
Acties:
• Beschut werk
> Burgers met een ernstige beperking die zijn aangewezen op beschutte arbeid bieden
wij een adequate voorziening. Bij de vormgeving daarvan onderzoeken wij diverse
opties op inhoudelijke en financiële aspecten. Het lopende onderzoek door bureau
Berenschot in het kader van Beschut Nieuw in relatie tot het SW-bedrijf Vixia vormt
hiervoor de basis. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de samenhang met de dagbesteding in het kader van de AWBZ en de Jeugdzorg. Wij streven ernaar de voorzieningen zoveel als mogelijk in de wijk te realiseren.
•

Jeugdwerkloosheid
> Wij spannen ons in om de jeugdwerkloosheid in Beek laag te houden en mogelijk nog
te verlagen. In de Westelijke Mijnstreek zijn afspraken gemaakt om werkloze jongeren
extra en intensief te begeleiden door het RMC en Jongerenloket. Deze beleidslijn zullen wij doorzetten. Wij zullen proberen hierbij gebruik te maken van eventuele subsidieregelingen.

•

Werkervaringstrajecten
> Van mensen die een uitkering krijgen van de gemeente verwachten wij dat ze alles in
het werk stellen om zo snel mogelijk weer betaald werk te hebben of te aanvaarden.
Wij zullen hun daarbij zo nodig ondersteunen door het aanbieden van scholing en trajecten. Als de uitkeringsgerechtigde niet of onvoldoende meewerkt zullen wij sanctionerend optreden.
> Van mensen die een uitkering krijgen van de gemeente vragen wij een redelijke
tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten, bij voorkeur in de
omgeving waar ze wonen en bekend zijn. Wij zullen vrijwilligersactiviteiten stimuleren.
Dit zullen wij echter alleen doen als deze activiteiten geen belemmering of beperking
vormen voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt.
> Wij ontwikkelen werkervaringsprojecten, waarbij wij zullen proberen door middel van
een adequate begeleiding en scholing de mensen beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt.
> Wij gaan door met de inkoop bij Sittard-Geleen van re-integratieactiviteiten die op regionale schaal worden ontwikkeld. Hierbij zullen wij door middel van tussentijdse evaluaties alert blijven op de kwaliteit en resultaten.
> Wij streven ernaar om in het leegstaande deel van de gemeentewerf, samen met externe partners, een programma te ontwikkelen voor uitkeringsgerechtigden met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van scholing,
(maatwerk-)begeleiding en beweging proberen we de deelnemers terug te brengen op
de arbeidsmarkt. Zo mogelijk zullen wij hierbij ook het serviceteam van beheer openbare ruimte en de wijkcentra betrekken zodat de activiteiten kunnen plaatsvinden in de
woonomgeving. Wij zullen hierbij gebruik maken van alle mogelijkheden die de nabijheid van ‘de Haamen’ biedt. Gezien de unieke mogelijkheden is ons streven om dit
traject door te ontwikkelen tot een regionaal project.

•

Minimabeleid
> In ons minimabeleid geven we prioriteit aan kinderen. We proberen te voorkomen dat
in Beek kinderen opgroeien in armoede. Hierbij richten we ons niet alleen op kinderen
van uitkeringsgerechtigden, maar ook op bijvoorbeeld kinderen van zelfstandige ondernemers of woningbezitters. Wij blijven nauw samenwerken met de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.
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> We willen het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima verder
bevorderen en zo proberen te bewerkstelligen dat ook mensen met een laag inkomen
verzekerd zijn van goede medische zorg.
> We gaan meer inzetten op preventie en nazorg ter voorkoming (van herhaling) van
schuldenproblematiek. Hiervoor gaan we, met het oog op vroegsignalering, o.a. samenwerkingsafspraken met lokaal opererende organisaties als energiebedrijven en
zorgverzekeraars trachten te maken en de reeds bestaande samenwerking met de
woningstichting voortzetten.
> We gaan inzetten op het ontwikkelen van een strakke regie op inkomensbeheer om
mensen te leren zelf weer zorg te dragen voor hun financiën.
> Aangezien schulden vaak gepaard gaan met problemen in andere leefgebieden gaan
we (nog) meer inzetten op een integrale aanpak. Bijvoorbeeld door het ondersteunen
van medewerkers Wmo om tijdens keukentafelgesprekken in een vroeg stadium
schuldenproblematiek te herkennen.
•

Handhaving
> Hoogwaardig handhaven begint bij het verstrekken van goede informatie vooraf aan
onze uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten en wat de gevolgen zijn als
de regels overtreden worden. Misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden is
onrechtvaardig en dient al in een vroegtijdig stadium aangepakt te worden. Wij zetten
daarom in op een strenge controle, niet alleen aan de poort maar ook van uitkeringsgerechtigden zelf, o.a. door gebruik te maken van bestandskoppeling. Misbruik zullen
wij streng bestraffen door zo snel als mogelijk (lik-op-stuk) en consequent hiertegen
op te treden.
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3. Sociaal Domein (Maatschappelijke ontwikkeling)
Acties:
• Burgerparticipatie en Kernenbeleid
> Initiatieven vanuit de gemeenschap worden gestimuleerd en ondersteund.
> In het kader van de kernenontwikkeling wordt in samenspraak met de bewoners door
middel van concrete acties de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de
kernen behouden en vergroot. Hiervoor worden structurele middelen vrijgemaakt.
> We ontwikkelen beleid voor de gemeentelijke accommodaties in brede zin.
> Wij besluiten over een Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek om de huidige problemen op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn en sport op een integrale
wijze op te lossen.
> Wij zullen een oplossing voor de locatie van L-Dorado maximaal faciliteren.
> Wij activeren mensen om vrijwilligerswerk te doen. De jaarlijkse vrijwilligersavond
wordt gecontinueerd.
> Wij willen regelmatig met de inwoners in contact treden. We halen de informatie niet
alleen in het gemeentehuis, maar ook in het gemeenschapshuis, wijksteunpunten of
bij de mensen thuis.
> In zoveel mogelijk kernen moeten centrale gelegenheden zijn waarin mensen die dicht
bij elkaar wonen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar (beter) leren kennen, zoals in
Neerbeek, Spaubeek en het wijksteunpunt in Beek.
> Kortingen op subsidies van verenigingen waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden worden teruggedraaid.
•

Basisonderwijs
> Met betrokken ouders en de schoolbesturen c.q. –stichtingen willen we tot een beleidsvisie komen die erop is gericht dat de scholen evenredig over de Beekse kernen
worden verdeeld. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij altijd voorop.
> Slimme combinaties van voorzieningen moeten de onderwijsvoorzieningen betaalbaar
houden. We streven hierbij naar multifunctionele kindcentra, d.w.z. onderwijs, zorg en
opvang onder een dak.
> Wij gaan in samenwerking met de kindpartners verder vorm geven aan het doorontwikkelen van de voor- en vroegschoolse educatie. Onderdeel hiervan is ondermeer
een goede doorgaande lijn van de peuteropvang naar het basisonderwijs. Tevens zal
worden onderzocht hoe de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang dient te worden ingericht.
> Wij willen komen tot een integratie van kleuter- en kinderopvang dit in relatie tot de
ontwikkeling van een integraal kindcentrum.
> Leerlingenvervoer binden we aan strengere regels. Dit betekent dat er in Beek op diverse plaatsen verzamelpunten (bijvoorbeeld bij scholen) moeten worden ingericht
waar ouders, verzorgers of bijvoorbeeld buurtbewoners de kinderen brengen en halen, waarna deze worden vervoerd naar de diverse scholen. Dit geldt niet voor kinderen met een beperking.
> Wij continueren de schoolbus naar Genhout.

•

Gemeentelijke zorgtaken
> In samenspraak met de raad, het maatschappelijk middenveld en de cliëntenorganisaties zal verder vorm worden gegeven aan de inrichting van het sociaal domein. Vastgestelde uitgangspunten als eigen kracht voorop, één gezin, één regisseur, één plan,
vergroten burgerkracht en participatie staan hierbij voorop.
> Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven die contacten tussen generaties bevorderen via Njoy en de nieuwe jeugdraad.
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> Mantelzorgers zullen worden ondersteund door middel van een financiële vergoeding,
ontzorging en een koppeling van formele en informele zorg.
> Wij willen het netwerk Hartslag.nu voor Beek in stand houden en uitbreiden onder andere met de doelgroep jeugd.
•

Ouderen
> Wij bevorderen de zelfredzaamheid en het veiligheidsgevoel van ouderen door op het
juiste moment ondersteuning te bieden en voorzieningen te treffen.
> Specifieke aandacht wordt gegeven aan ouderen met een laag inkomen door brede
voorlichting te geven over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning.
> Wij onderzoeken hoe wij de expertise van ouderen kunnen benutten door hun te betrekken bij gemeentelijke beleidsontwikkelingen.

•

Sport
> Sportlandgoed ‘De Haamen’ wordt onder het motto van “de Haamen 2.0” en in relatie
tot de sportzone doorontwikkeld, waarbij onderwerpen als de vorming tot provinciaal
(kennis)centrum voor aangepast sporten; de realisatie van één of meer talentcentra
en de nadere invulling van de sportzorgprogramma’s belangrijke aspecten zijn. Met
betrokken partners zullen wij een adequaat vervoersconcept (laten) ontwikkelen. Speciale aandacht wordt geschonken aan het betrekken van de ongebonden sporter.
> Wij zullen de nog te verrichten investeringen in het Sportlandgoed De Haamen bezien
in het licht van de ambitie om het exploitatietekort terug te dringen.
> Sporten in de kleine kernen blijft mogelijk, waarbij sportverenigingen een grote maatschappelijke rol blijven vervullen.
> In het onlangs vastgestelde sportbeleid wordt sport als een middel beschreven dat
wordt ingezet ten dienste van de drie decentralisaties en ter bevordering van de algehele gezondheid en vitaliteit van de Beekse inwoners. Deze lijn willen we blijven volgen. We willen daarom een levenslange sportloopbaan voor onze inwoners mogelijk
maken door, hetzij individueel hetzij in groepsverband, meer bewegen te stimuleren.

•

Cultuur
> We ondersteunen culturele projecten die bijdragen aan samenwerking tussen, en versterking van de lokale culturele verenigingen.
> We ondersteunen in het kader van wijkgericht werken initiatieven met een cultureel
karakter die een zinvolle inhoudelijke bijdrage vormen aan de activiteiten binnen de
wijkcentra.
> We dragen de HaFa-opleidingsbudgetten over aan de muziekverenigingen, die hiermee zelf hun opleiding vorm kunnen geven.
> We versterken de cultuureducatie op de basisscholen door het beschikbaar stellen
van subsidies.
> We investeren in kunst in de openbare ruimte in de diverse kernen.
> De uitgangspunten van de cultuurnota continueren we.
> We hervormen het bibliotheekbeleid in Beek in goede samenspraak met de overige
gemeenten in de regio die nu binnen De Domijnen op het gebied van bibliotheekbeleid
samenwerken.
> We ondersteunen initiatieven op het gebied van jeugd en cultuur (bv. podium bieden
voor lokale popbands).
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•

Evenementenbeleid
> De evenementen Lichtstoet, Blauw Sjuut en Sleuteloverdracht kunnen ook in 2016
aanspraak maken op een gemeentelijke bijdrage.
> Het evenementenbeleid wordt geëvalueerd waarbij de aandacht voor door de gemeenschap geïnitieerde en gedragen evenementen in alle kernen uitgangspunt zal
zijn.
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4. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Acties:
• Wonen
> We zetten in op het faciliteren van starters door het stimuleren van regelingen voor
startersleningen alsmede op het toegankelijker maken van duurzaamheids- en energiemaatregelen.
> Wij geven uitvoering aan de regionale ‘Structuurvisie Wonen’, met speciale aandacht
voor het realiseren van levensloopbestendige woningen.
> We ontwikkelen een businesscase met betrekking tot het oprichten van een regionaal/
gemeentelijk woningbedrijf, dat zich richt op het middensegment van de woningmarkt.
> We onderzoeken de mogelijkheden om inpandige realisatie van generatiewoningen te
faciliteren middels het aanpassen van de lokale regelgeving.
> We faciliteren een herinvulling van de hoek Vondelstraat/Prins Mauritslaan, de locatie
Hennekenshof en de leegstaande panden rond het Onze Lieve Vrouwe-plein.
> Nieuwbouw moet passend zijn bij het karakter en de sterke kanten van de kern en
moet afgestemd zijn op de daadwerkelijke behoefte.
> Naast de bestaande land- en tuinbouw dienen andere economische dragers gezocht
te worden voor (vrijkomende) agrarische bebouwing, bijvoorbeeld zorgboerderijen en
boerderijwinkels. Daar waar mogelijk zullen initiatieven worden gefaciliteerd.
•

Landschap
> Bij een eventuele (her)ontwikkeling van het terrein van Gelissen Beton heeft een toeristisch recreatieve invulling de voorkeur en is een goede landschappelijke inpassing
belangrijk.
> Daar waar bij uitzondering vergunning wordt verleend om in het buitengebied te bouwen of verbouwen, hanteren we in principe de regel ‘groen voor rood’. Dat wil zeggen
dat verlies aan natuur c.q. landelijk gebied evenredig gecompenseerd dient te worden
met een investering in die natuur.
> Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de agrarische ondernemers, de inwoners en de recreant.
> Coalities zijn nodig tussen natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en de agrarische sector waardoor agrarische ondernemers veel meer betrokken worden in het beheer van terreinen.

•

Ondernemen
> Wij evalueren, herijken en continueren het Economisch beleid, met als speerpunten
de luchthaven, starters, acquisitie/leegstand. Hierbij maken wij gebruik van de combinatie met werk en inkomen
> Wij onderzoeken de mogelijkheden van het instellen van een BIZ en/of centrummanagement voor het centrum van Beek.
> Wij zetten in op het invullen van leegstaande panden in Beek-centrum en op de bedrijventerreinen.
> Wij continueren het startersbeleid waarbij toeleiding naar de arbeidsmarkt en het stimuleren van ondernemingszin speerpunten zijn.
> Lokale ondernemers krijgen, binnen de wettelijke kaders, bij (onderhandse) aanbestedingen en inkoop van de gemeente op basis van een goede prijs-en kwaliteitverhouding een volwaardige kans als zij voldoende kennis/kunde/capaciteit hebben om invulling te geven aan de opdracht.
> Wij hebben intensief contact met de ondernemersverenigingen en voeren periodieke
bedrijvenpeilingen onder alle ondernemers uit om van daaruit de gemeentelijke
dienstverlening aan het bedrijfsleven op een hoger plan te brengen.
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> Wij continueren het uitroepen van de ondernemer van het jaar en de aanmoedigingsprijs.
> Wij zetten in op regionale samenwerking op economisch gebied onder andere op het
gebied van Limburg Economic Development.
•

Luchthaven
> Wij zetten in op het behoud van de luchthaven door steun en een financiële bijdrage
aan het plan van de provincie Limburg. Bestuurlijk en ambtelijk participeren we in de
projectorganisatie voor de doorstart van de luchthaven.
> We faciliteren de verdere ontwikkeling van de Maintenance boulevard.
> Wij zetten in op gezamenlijke acquisitie voor de bedrijventerreinen rond de luchthaven.

•

Vrije tijdseconomie / toerisme en recreatie
> We herijken en continueren de promotiecampagne Belevend-Beek.nl, waarvan de
eerste periode in 2016 ten einde loopt, om hiermee Beek te blijven profileren voor zowel de Beekse burgers als de burgers buiten Beek als een aantrekkelijke gemeente
om te wonen, te werken en te verblijven.
> Na de realisatie van de onderhanden zijnde projecten die bijdragen aan de toeristisch
recreatieve potentie (o.a. De Oude Pastorie, sportlandgoed de Haamen en het openmaken van de Keutelbeek) zetten we in op het op de kaart zetten van het recreatieve
profiel van de gemeente, in het verlengde van Belevend Beek.
> Voldoende wandel- en fietspaden die de kernen verbinden met de buitengebieden zijn
belangrijk voor het recreatieve profiel van de gemeente. We maken een plan waar we
mogelijkheden zien en het wenselijk is om de bestaande wandel- en fietspadenstructuur uit te breiden.
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5. Openbare ruimte
Acties:
• Beheer & onderhoud
> Wij onderzoeken hoe wij het onderhoud van de openbare ruimte de komende jaren
organiseren. Daarbij zal met belangrijke ontwikkelingen in de omgeving rekening worden gehouden, zoals de wens om meer in te zetten op burgerparticipatie (zoals bijvoorbeeld adoptie en verkoop van groenstroken door en aan inwoners). Ook de problematiek en gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom arbeidsparticipatie en de
ontwikkeling van het sociale werkvoorzieningschap worden meegenomen.
> Het omvormen van de huidige basiskaart naar de wettelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (grootschalige gedetailleerde digitale kaart van Nederland)
zal verder vorm krijgen. Eén uniforme en open kaart voor alle fysieke objecten die bijdraagt aan een effectieve en dienstverlenende overheid, zal ook zorgen voor een verdere professionalisering van het beheer van de openbare ruimte. Met de BGT wordt
de enorme hoeveelheid data van ons vastgoed (wegen rioleringen etc.) gekoppeld en
grafisch ontsloten waardoor een integraler en efficiënter beheer mogelijk wordt.
•

Inrichting openbare ruimte
> Er wordt gewerkt aan een gefaseerde uitwerking van het masterplan voor de openbare ruimte van het centrum van Beek.

•

Verkeer & wegen
> De verkeersveiligheid rond het station Beek-Elsloo willen we verbeteren. Voor het gebied is een masterplan opgesteld. In deze raadsperiode moet samen met de projectpartners (gemeente Stein, NS, Veolia, provincie Limburg) duidelijk worden of de financiering en daarmee de (termijn waarbinnen) realisatie haalbaar is.
> In deze raadsperiode willen wij komen tot een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
(GVVP). Het GVVP dient als kaderstellend document bij toekomstige ontwikkelingen.
Daarnaast is het GVVP bedoeld om knelpunten te identificeren en integraal aan te
pakken. Ook vanuit de cofinanciering door derden (bijvoorbeeld Brede Doeluitkering)
wordt het steeds belangrijker om te beschikken over een actueel beleidskader op het
gebied van verkeer en vervoer.
> De inrichting van onze wegen willen wij beter laten aansluiten op hun functie. Gelet op
de enorme investeringen die dit vergt, willen wij bij voorkeur werk met werk maken.
Dat wil zeggen dat wij wegen inrichten conform het concept Duurzaam Veilig op het
moment dat de verhardingen en/of de ondergrondse infrastructuur het einde van de
levensduur heeft bereikt. Waar grootschalig ingrijpen voorlopig niet aan de orde is,
doch de verkeerssituatie vraagt om maatregelen, willen wij passende en adequate
kleinschalige maatregelen nemen in samenspraak met bewoners. Deze maatregelen
moeten er voor zorgen dat de werkelijke snelheden in woonwijken niet te veel afwijken
van de maximaal toegestane snelheid (30 km/uur). Waar nodig komen er dus aanvullende snelheidsremmende maatregelen. Huidige/bestaande verkeersdrempels en
snelheidremmende maatregelen worden bij de bewoners getoetst op resultaat. Onnodige drempels e.d. worden verwijderd.
> Bij groot onderhoud binnen een woonwijk wordt eerst een veiligheidsscan van de
straat gehouden. Zodoende zullen we ook bij het jaarlijks onderhoud werk met werk
blijven maken zodat met weinig extra middelen verkeersveilige oplossingen worden
uitgevoerd.
> De bereikbaarheid van de kernen en wijken moet verbeterd worden door inzet van
openbaar vervoer. Veilige fietsroutes, vooral van en naar scholen, hebben de hoogste
prioriteit.
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•

Water & rioleringen
> In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water wordt deze raadsperiode de
samenwerking in de Westelijke Mijnstreek op het gebied van afvalwater en stedelijk
water sterk geïntensiveerd.
> Het volledige traject van de Keutelbeek van Beek tot en met Neerbeek wordt daar
waar mogelijk opengemaakt en door de kern van Neerbeek aangelegd.

•

Afval & reiniging
> Afvalstoffen moeten zoveel mogelijk als grondstof worden benut. Bij de scheiding en
verwerking van afvalstoffen (met name textiel) en het schoonhouden van de openbare
ruimte zetten we in samenwerking met de opdrachtnemer (RWM) in op het creëren
van arbeidsplaatsen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
> Door het verbod op het toepassen van chemische middelen bij de bestrijding van onkruid per 2016, zullen alternatieve methoden worden toegepast. De huidige alternatieve methoden zoals borstelen en branden zijn ongeveer 3 tot 4 keer zo duur als het
chemisch bestrijden. Ook hier wordt bezien of met de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidmarkt een win-win situatie mogelijk is: toeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt en onderhoud van de openbare ruimte.
> Met bewoners van een kern of wijk wordt regelmatig het onderhoud van de openbare
ruimte geschouwd en besproken. Wensen die binnen het vastgestelde budget passen
worden door de gemeente vastgelegd en het onderhoudsprogramma wordt erop aangepast. Het oppakken van taken zoals onkruidbestrijding en gladheidsbestrijding in dit
kader door bewoners wordt gefaciliteerd.
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6. Bestuur en organisatie
Acties:
• Openbare orde en veiligheid
> Wij treden zowel preventief als repressief op tegen de zogenaamde kleine ergernissen
en overlast. En wij houden toezicht en controle op onder andere de naleving van de
Drank- en Horecawet. Hiertoe zal de bestaande projectmatige inzet van BOA’s in de
gehele gemeente structureel worden gemaakt en worden geïntensiveerd.
> We stimuleren het gebruik van Burgernet en Whatsapp buurtpreventie.
> We optimaliseren de bluswatervoorziening in onze gemeente.
•

Financiën
> We herijken regelmatig ons financiële lange termijnbeleid en passen dit aan gewijzigde regelgeving aan.
> De relatie tussen geïdentificeerde risico’s en het daarvoor noodzakelijke weerstandsvermogen zal via de te actualiseren nota risicomanagement & weerstandsvermogen
verder worden doorontwikkeld, waarbij het pro-actief anticiperen op risico’s via beheersingsmaatregelen extra aandacht krijgt.
> De beleidsnota’s reserves en voorzieningen/activeren en afschrijven worden geactualiseerd.
> Om de sturing op het Sociaal Domein te verbeteren worden de P&C-documenten
doorontwikkeld.
> De inzet van middelen uit de gemeentelijke voorzieningen worden enkel ingezet voor
het doel waarvoor die voorziening is gecreëerd.
> Lasten worden niet onnodig doorgeschoven naar de toekomst
> Het daadwerkelijk handen en voeten geven aan een solide financieel lange termijnbeleid wordt vanuit diverse invalshoeken gerealiseerd:
1. De ‘basis’ op orde
Het lijkt voor de hand liggend maar het op orde hebben van de basis is een essentiële voorwaarde om financieel goed te kunnen sturen. Belangrijke elementen
hierin:
 Actuele kaders: denk dan aan beheerplannen (wegen, rioleringen, openbaar groen, openbare verlichting, waterbeheer, ict en gebouwen) maar
ook aan bv. de nota activeren & afschrijven, de nota reserves & voorzieningen en de nota risicomanagement & weerstandsvermogen).
 Het op basis van deze kaders voeren van een actuele administratie.
M.a.w. kort op debiteuren zitten, het regelmatige actualiseren van de liquiditeitenprognose en het voeren van actuele projectadministraties.
Daarnaast via een effectieve en efficiënte interne controle en administratieve constant signaleren en bijsturen.
2. Begrotingsdiscipline
Aan de hand van een aantal praktische spelregels – deels tot uitdrukking komend
in de inrichting van de Beekse Planning & Controlcyclus – wordt invulling gegeven aan een verstandige begrotingsdiscipline. Dit doen we niet vanuit een intentie om ons zelf een strak keurslijf aan te meten maar wel vanuit de intentie om
Beek ook in financiële zin toekomstbestendig te houden waarbij er altijd ruimte
blijft voor kansen die bijdragen aan de ondernemende gemeente die we willen
zijn:
 Ontwikkelingen, van mondiaal tot lokaal, worden op de voet gevolgd en
krijgen een vertaling op Beeks niveau.
 Er wordt scherp begroot, altijd beredeneerd vanuit de ‘algemene middelen’. Structurele lasten hebben een structurele dekking en bij noodzakelij-
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ke ombuigingen gelden de zoekrichtingen efficiency, heroriëntatie taken/ambities en pas in laatste instantie lastenverhoging.
Inzet van reserves krijgen een duurzame bestemming.
Via budgetbeheer worden budgetten continue gemonitord en bijgesteld.
Risico’s worden periodiek geactualiseerd om van daaruit de minimaal
noodzakelijke weerstandscapaciteit te bepalen.
Daar waar, zoals nu bij het Sociale Domein het geval is, wordt ingeschat
dat er zich financiële risico’s gaan voordoen, wordt hier in de begroting
proactief rekening mee gehouden door een buffer in te bouwen.
De treasury (financiering) en liquiditeitspositie worden nauwgezet bijgehouden.

•

Organisatie
> Regelmatig en kritisch wordt de effectiviteit en efficiëntie van het bestaande beleid beoordeeld en zo nodig heroverwogen.
> We zullen de organisatie toekomstbestendig maken.

•

Samenwerking
> Beek blijft zelfstandig.
> Voor intergemeentelijke samenwerking is de visie op samenwerking het uitgangspunt.
Aan de hand van de beantwoording van de daarin opgenomen vragen zal bepaald
worden of en zo ja, op welke schaal wordt samengewerkt. Als uitgangspunt geldt dat
samenwerking niet moet leiden tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. Wij
streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad
bereikbaar is en een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking. De burger moet
ook dichtbij huis terecht kunnen voor zo veel mogelijk zaken.
> Ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen willen wij de Raad binnen de wettelijke mogelijkheden positioneren om heldere kaders te kunnen scheppen. De Raad
wordt in staat gesteld het doel van samenwerking op hoofdlijnen te formuleren en aan
te geven wanneer men tevreden is. De Raad wordt actief betrokken bij majeure beslissingen. De Gemeenschappelijke Regelingen krijgen binnen de raadskaders zoveel
mogelijk vrijheid om de opgedragen gemeentelijke taken uit te voeren.

•

Dienstverlening
> Wij verbeteren de communicatie en dienstverlening via internet.
> De dienstverlening en informatievoorziening moet snel en makkelijk toegankelijk zijn.
> De burger houdt de keuze hoe hij of zij contact met de gemeente wil: internet, telefoon
of aan de balie.
> Wij onderzoeken de mogelijkheid van de inzet van een app die bijvoorbeeld ingezet
kan worden voor het melden van overlast en kleine ergernissen en ingezet kan worden voor het pro-actief informeren van burgers over bijvoorbeeld het moment van ophalen van huisvuil of de actuele parkeersituatie in de kern
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ALGEMENE PORTEFEUILLEVERDELING:
Burgemeester
(Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie)
Politie
Brandweer
Crisis-en Rampenbestrijding
Handhaving
Communicatie en media
Economische Zaken
Luchthaven
Toerisme
Evenementen
Markten
Personeel en Organisatie
Publieke dienstverlening
Bestuurlijke samenwerking
Deelnemingen
Wethouder Van Es (Portefeuille Sociale zekerheid, Welzijn en Zorg)
(0,85 fte = 34 uur)
Loco-Burgemeester
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Welzijn
Volksgezondheid
Gezondheidszorg
Sociale zekerheid en Reïntegratie
Arbeidsmarktbeleid
Jeugd- en Jongerenbeleid
Ouderenbeleid
Muziekonderwijs
Bibliotheekwerk
Kinderopvang
Subsidiebeleid
Vrijwilligers en mantelzorg
Maatschappelijke ondersteuning
Wethouder Wachelder (Portefeuille Financiën, Bouwen en Wonen)
(0,7 fte = 28 uur)
Financiën
Belastingen
Treasury
Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening
Woningbouw
Bouw-en Woningtoezicht
Monumentenzorg en Archeologie
Grondbeleid/Bedrijventerreinen
Woonleningen
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Wethouder Schoenmakers (Portefeuille Sport, Grote Projecten en Bedrijfsvoering)
(0,8 fte = 32 uur)
Sport
Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan)
Demografische ontwikkeling
Milieu
Afvalbeleid
Plattelands-en Landschapsontwikkeling
Informatie en Automatisering
Facilitaire zaken
Wethouder Hodzelmans (Portefeuille Kernen, Verkeer en Openbare Ruimte)
(0,5 fte = 20 uur)
Kernenbeleid
Accommodatiebeleid
Beheer Openbare Ruimte
Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit
Brede watertaken

BBB-NDB

CDA

Thijs van Es

Ralph Diederen

