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Voorwoord
Bij de samenstelling van dit coalitieakkoord hebben wij ons georiënteerd op de verkiezingsprogramma´s van CDA, SP en VVD, de 
speerpunten van alle vijf de politieke partijen in Gennep, het overdrachtsdocument van het zittende college en aan het Interbestuurlijk 
Programma (IBP). Bovendien hebben we ons laten inspireren door datgene wat er leeft in onze lokale samenleving. Het overleg dat tot 
dit akkoord heeft geleid, vond plaats in een constructieve sfeer waarbij respect voor elkaars inbreng de boventoon voerde. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit akkoord een goede basis vormt voor een nog samen te stellen collegeprogramma én voor een constructieve  
samenwerking met de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn. We hebben een poging ondernomen om een akkoord te 
sluiten dat kan rekenen op brede bestuurlijke steun waar we samen met de gemeentelijke organisatie onze tanden in kunnen zetten. 

Wij hebben als de titel van dit akkoord gekozen voor ´Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep´. Deze titel verwijst naar de namen 
van de verkiezingsprogramma´s die het fundament vormen voor dit akkoord. Met deze titel willen we aangeven waar het de komende 
vier jaar om gaat: we willen zoveel mogelijk kansen benutten om de gemeente Gennep economisch en sociaal op een hoger plan te 
brengen. Dat willen we doen vóór de inwoners van de gemeente en mét de inwoners van de gemeente. Natuurlijk kunnen we dat als 
´Gennep´ niet alleen. Daarom willen we letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend aan het werk; dat past bij onze ambities en geeft 
mooi weer hoe onze gemeente zien… Gennep, grenzeloos goed. 

We hebben onze afspraken en voornemens ondergebracht in zes thema´s die weergeven waarop we ons de komende vier jaar met  
prioriteit willen richten. Het is onze ambitie om de gemeente Gennep aan het eind van deze coalitieperiode leefbaarder, socialer, 
veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te hebben gemaakt. Door de realisering van dit akkoord willen we de gemeente 
Gennep op de kaart zetten als een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is; ook voor jongeren! We hebben daartoe 
mogelijkheden te over en die willen we de komende vier jaar ook daadwerkelijk gaan benutten. 

We willen aan de slag en daarom vragen wij het nieuwe college van burgemeester en wethouders om het coalitieakkoord snel ter  
hand te nemen en nader uit te werken in een ambitieus collegeprogramma. 

Tot slot van dit voorwoord willen wij de heer Erik Ronnes van harte bedanken voor het uitstekende werk dat hij als formateur heeft  
geleverd en de heer Peter Toonen voor de ambtelijke ondersteuning. Mede door hen zijn we in relatief korte tijd tot dit akkoord gekomen. 

Wij bieden dit akkoord aan de gemeenteraad aan met het voorstel hierover van gedachten te wisselen tijdens de  
raadsvergadering van 14 mei 2018.

Gennep, 27 april 2018

De delegaties van:

CDA      SP     VVD

Jacques van Bergen Twan Reintjes  Rob Janssen Hans Frentz  Fred Knigge Holger Rodoe
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Samen onderweg naar een leefbare gemeente
Gennep is een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Om te zorgen dat dat  
ook in de toekomst zo is, willen wij de komende vier jaar blijven investeren in de leefbaarheid van 
elk van onze vijf kernen. Van belang voor die leefbaarheid zijn de aanwezigheid van voorzieningen 
(zoals scholen en winkels), werkgelegenheid binnen handbereik, voldoende passende woningen, 
een prettig openbaar gebied en een bloeiend verenigingsleven ter bevordering van de sociale 
samenhang. Wij willen de randvoorwaarden scheppen voor de leefbare samenleving die ons  
voor ogen staat en samen met onze inwoners aan de slag gaan om dat ideaal een stukje  
dichter bij te brengen. 
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1. Omgevingsvisie. Wij willen de omgevingsvisie voor de gemeente Gennep gebruiken om in die visie samen met onze inwoners 
vast te leggen hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet zien. Dit belangrijke document, dat niet alleen van belang is voor 
de fysieke vormgeving van onze gemeente, zal in medio 2019 afgerond worden. Wij zullen de visie vertalen naar concreet beleid 
via de toepassing van de nieuwe omgevingswet. Overigens hebben wij de vaste overtuiging dat ook al in dit coalitieakkoord de 
wensen en meningen van onze inwoners weerklinken.   

2. Voorzieningen. Om de voorzieningen in de vijf kernen op peil te brengen, zijn er voorzieningenplannen in de maak. Wij zullen 
die plannen gebruiken als fundament voor meer specifieke wijk- en dorpsontwikkelingsplannen en die samen met dorps- en 
wijkraden verder vertalen naar meerjaren-actieprogramma´s per kern. Voor de realisering van deze actieplannen is mogelijk extra 
geld nodig dat nog niet in de meerjarenbegroting is opgenomen. Dat wordt eind dit jaar duidelijk. Wij zijn gezien het belang 
dat wij hechten aan de leefbaarheid in de kernen, indien nodig bereid, extra middelen beschikbaar te stellen en zullen daartoe 
bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2019 met concrete voorstellen komen. Nadrukkelijk worden inwoners betrokken bij deze 
ontwikkelingen. Op voorhand is qua voorzieningen wat ons betreft in ieder geval het volgende aan de orde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ottersum. Wij willen dat er in elke kern een gemeenschapsvoorziening is die voldoet aan de hedendaagse behoeften. Dat is 
met name voor de kern Ottersum actueel, omdat de bestaande zalen binnen afzienbare tijd dreigen te sluiten en we ook voor 
de toekomst een gemeenschappelijke plek voor de inwoners willen behouden. Wij willen met name aansluiten bij initiatieven 
vanuit het dorp zelf en als gemeente een faciliterende rol spelen (desgewenst bij de realisatie van een Huuskamer). 

• Ven-Zelderheide. Voor deze kern is het wat ons betreft van belang dat er een totaalplan komt waarin in ieder geval 
opgenomen zijn het inrichtingsplan voor het dorpshart, de toekomstkansen voor het kerkgebouw als multifunctioneel 
centrum (MFC) en de plannen voor het toekomstige gebruik van gemeenschapshuis De Uitkomst. Daarop zetten we samen 
met het dorp in.

• Milsbeek. Wat deze kern betreft is het van belang om het dorpshart rondom het Schuttersplein en omgeving aantrekkelijker 
te maken. Het moet een aantrekkelijk dorpshart worden met voldoende parkeergelegenheid in de omgeving (ten behoeve 
van de school en de omwonenden). 

• Heijen. In deze kern is met name behoefte aan een geschikt evenemententerrein. Nu er waarschijnlijk bebouwing zal 
plaatsvinden op het huidige Heisa-terrein langs de Hoofdstraat, willen we samen met Hèjje Mojjer kijken of er een andere 
geschikte locatie beschikbaar is voor de diverse evenementen die in het dorp gehouden worden.

• Gennep. In het kader van de verbetering van de leefbaarheid én in het kader van het aantrekkelijk houden en het nog 
aantrekkelijker maken van het kernwinkelgebied, willen we investeren in de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied 
Pottenhoek. Wij zijn bereid ons financiële steentje voor de opwaardering bij te dragen, maar verwachten ook van particulieren 
en marktpartijen dat zij verantwoordelijkheid nemen. 

Samen onderweg naar een leefbare gemeente
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We maken een plan om oude wijken en buurten in Gennep structureel te verbeteren. Dit ter bevordering van de leefbaarheid 
en de vitaliteit. Daarbij gaan we gefaseerd te werk, want we zien het als een doorlopend proces. Bij de verbetering betrekken 
we onder andere bestrating, parkeergelegenheden, speelvoorzieningen, verlichting, groen en riolering. Het uitgangspunt 
is om het eigen karakter van onze wijken en buurten te behouden, bijvoorbeeld wat betreft de Molukse wijk, zodat het voor 
iedereen prettig wonen is/blijft in de gemeente Gennep. 

3. Wonen. Voldoende geschikte woningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van een kern. Daar wringt het momenteel, 
want in elk van onze kernen sluiten vraag en aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief) niet op elkaar aan. We willen daar de 
komende vier jaar verandering in aanbrengen. Daartoe willen we creatief en daadkrachtig omgaan met de mogelijkheden die 
we als lokale overheid hebben en de lokale woningmarkt in beweging brengen. We willen daarbij bijvoorbeeld kijken naar de 
mogelijkheden van verzilverleningen en goedkope leningen/hypotheken voor de verduurzaming van woningen.  

• Extra woningen. We willen overgaan tot het versneld realiseren van extra woningen (of de aanpassing van bestaande 
woningen) in alle kernen, maar met name in de kern Ottersum. In Ottersum is aantoonbaar behoefte aan de realisatie van 
woningen. In het gebied aansluitend aan de Goorseweg is voldoende ruimte om versneld te voorzien in de woningbehoefte 
via een eerder overeengekomen ruimte voor ruimte aanpak. De inzet is hierbij gericht op een aanbod van woningen, waarbij 
maatwerk voorop staat en wordt aangesloten op de plaatselijke behoefte in kwantiteit en kwaliteit. 

• Inbreiding. We willen extra mogelijkheden scheppen voor het bouwen op inbreidingslocaties. Op dit moment staan we als 
gemeente slechts één ´inbreiding´ per jaar toe. Dat aantal willen we omhoog brengen, zolang er vraag naar is op de lokale 
woningenmarkt. De nieuw te bouwen extra woningen moeten voorzien in de vraag naar woningen voor bijvoorbeeld starters 
en de behoefte aan levensloopbestendige woningen.

• Plancapaciteit. We gaan kritisch kijken naar de huidige plancapaciteit, onze eigen bouwvoornemens en de afspraken die 
gemaakt zijn met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Wij willen dat de woningmarkt van het slot af gaat 
en zien het kritisch beschouwen van de plancapaciteit als één van de mogelijkheden daartoe. We willen samen met de 
projectontwikkelaar verkennen wat de mogelijkheden zijn in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Belangrijkste uitgangspunt is 
de beste woningbouwvoorraad voor de gemeente Gennep nu en in de toekomst. Via prestatieafspraken met corporaties zetten 
we in op de bouw, renovatie en verduurzaming van sociale huurwoningen. 

4. Gennepermolen. Het gebied Gennepermolen is een van de meest in het oog springende locaties in de gemeente Gennep. 
Wij hechten aan een hoogwaardige invulling van het gebied vanwege de ligging aan de entree van het stadje en vanwege de 
potentiële meerwaarde ervan voor de lokale vrijetijdseconomie. We willen graag dat het gebied als geheel binnen afzienbare 
termijn - in lijn met het ´organische’ karakter van het basisplan - volledig ontwikkeld wordt (zo mogelijk in één bouwstroom) 
waarbij ook de bouw van extra woningen en de mogelijkheid van de aanleg van een parkeergarage meegenomen wordt. 
Marktpartijen worden uitgenodigd om met plannen te komen. 

Samen onderweg naar een leefbare gemeente
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5. Voormalige steenfabriek. Wij willen graag dat de ontwikkeling van het gebied Steenfabriek Milsbeek in de komende 
raadsperiode van de grond komt. Wij willen in overleg met de eigenaar en overige belanghebbende partijen komen tot het 
gezamenlijk ontwikkelen van (financieel) haalbare plannen waarin naast wonen ook aandacht is voor de cultuurhistorische en 
toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied. Ook willen we het aanwezige asbest op het complex zo snel mogelijk 
verwijderd hebben.

6. Onderwijs. Om het onderwijs op peil te houden zijn wij bereid te investeren in de kwaliteit van het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs.

• Integraal Kindcentrum. Wij gaan verder met de plannen voor realisering van het Integraal Kindcentrum (IKC), maar we 
willen wel dat deze onderwijsvoorziening goed en veilig ontsloten wordt en stedenbouwkundig gezien op een logische 
plek komt te liggen. Het IKC moet conform de huidige (geactualiseerde planning) begin 2021 klaar zijn. We willen bij de 
planvorming zorgvuldig te werk gaan en zorgen voor meer draagvlak voor de plannen en het proces. 

• Primair onderwijs. Wij vinden goed basisonderwijs in elk van onze kernen van groot belang voor de leefbaarheid in 
deze kernen. Met name daarom willen wij dat als uitgangspunt er in elk dorp minimaal één basisschool is. Als het aan ons 
ligt, maken al onze basisscholen (indien ook zij dat willen) in de toekomst gebruik van de diensten van een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. Als dat nodig is, zullen wij dit stimuleren vanuit onze rol in het kader van het bevorderen van positieve 
gezondheid en van ons sociale beleid. 

• Elzendaalcollege. Wat het voortgezet onderwijs in onze gemeente betreft ondersteunen wij de doorontwikkeling van het 
Elzendaalcollege Gennep. Dit doen wij vanwege het belang van deze onderwijsvoorziening voor de Gennepse samenleving, 
voor de scholieren die er gebruik van maken en voor het lokale en regionale bedrijfsleven (ook via stageplaatsen). 

• Buurtaalonderwijs. Zowel vanuit sociaal perspectief als vanuit economisch perspectief willen wij dat de jeugd in onze 
gemeente (meer dan nu het geval is) de Duitse taal machtig is. Wij willen dat er de komende jaren werk gemaakt wordt van 
het stimuleren van het geven van Duits op de basisscholen in de gemeente en in het voortgezet onderwijs.

7. Speelvoorzieningen. Wat kinderen betreft willen we niet alleen zorgen voor goed onderwijs, maar ook zorgen voor goede 
speelgelegenheden. Wij gaan zorgen voor een of meerdere (natuur)speeltuinen eventueel in samenwerking met particulieren 
of terreinbeheerders op goed ontsloten locaties in onze gemeente. Kinderen moeten weer veilig en in een attractieve omgeving 
buiten kunnen spelen. Wij willen hiervoor meer geld beschikbaar stellen. 

Samen onderweg naar een leefbare gemeente



8. Verenigingen. Gezonde lokale verenigingen en culturele organisaties zijn van eminent belang voor de leefbaarheid van een 
kern. Als die organisaties dat nodig hebben, kunnen ze wat ons betreft rekenen op gemeentelijke ondersteuning. Wij willen hen, 
met raad en daad terzijde staan; maar natuurlijk alleen als zij dat zelf nodig vinden. Om verenigingen financieel te ondersteunen 
willen wij de WOZ-afdracht compenseren. 

9. Sport. Het beoefenen van sport in georganiseerd verband draagt in belangrijke mate bij aan positieve gezondheid en aan 
de sociale samenhang in de samenleving. Daarbij zijn niet alleen de sporters zelf betrokken, maar ook degenen die een 
vereniging als vrijwilliger, fan of sponsor steunen. Bovendien leren sport en sportverenigingen onze kinderen om te gaan met 
verantwoordelijkheid en stimuleren ze gemeenschapszin. Daarom willen wij onze sportverenigingen de komende periode stevig 
ondersteunen.

• Breedtesport. Het (blijven) faciliteren van verenigingen die breedtesport aanbieden, zien wij de komende vier jaar als een 
belangrijke opgave. Om dat goed gestructureerd te kunnen, doen willen we, indien daar draagvlak voor bestaat, koersen 
op de vorming van een sportkoepel, waarin onze sportverenigingen vertegenwoordigd zijn. Via deze koepel kunnen we 
als gemeente samen met de verenigingen desgewenst vormgeven aan een nieuw sportbeleid waarbinnen de vitaliteit van 
die verenigingen centraal staat. Om sportverenigingen financieel te ondersteunen willen we de huren van de binnensport-
accommodaties verlagen en gelijk trekken met die in omliggende gemeenten.

Samen onderweg naar een leefbare gemeente
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• Topsport. We willen snel komen tot de formulering van een topsportbeleid vanuit de overtuiging dat topsport bijdraagt 
aan activering, gezondheid, maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Een goed topsportbeleid komt uiteraard 
ook de breedtesport ten goede. Wat ons betreft spiegelen we ons qua beleid en financiële ondersteuning aan vergelijkbare 
gemeenten in de regio.  We hebben nu de kans om topsport voor onze gemeente te behouden en van de positieve effecten 
daarvan gebruik te maken. Die kans willen wij niet laten lopen, daarom hebben we speciale aandacht voor het financiële 
probleem waar de stichting FAST op dit moment tegenaan loopt. 

• Sporthal. De realisering van een (extra) sporthal staat hoog op ons verlanglijstje mede in het kader van de verduurzaming 
van de huidige sportvoorzieningen aan de Picardie en de wens van diverse verenigingen tot capaciteitsuitbreiding en 
verbetering van de huidige hal. De herbezinning op de stedenbouwkundige inpassing van het IKC schept mogelijkheden 
voor de realisering van bijvoorbeeld woningen en (nieuwe) sportvoorzieningen in het gebied tussen Picardie en Martinushof. 
Die kansen willen wij mede in relatie tot de functie van het IKC nader uitgewerkt zien. De huidige beheerstructuur van de 
accommodatie Pica Mare vormt voor ons een punt van aandacht. Wij willen dat er een einde komt aan de ongenoegens van 
de gebruikers van de hal en de hal meer tot een thuishaven wordt van de verenigingen die de hal gebruiken. Wij koersen erop 
dat er uiterlijk eind 2019 een besluit over de toekomst van onze binnensport-accommodaties is genomen. Daarin zullen we 
de mogelijkheid tot verbouw (vergroting) van de bestaande gymzaal in Milsbeek ook meenemen. 

10. Snel internet. Onze inzet is erop gericht om onze hele gemeente, inclusief alle adressen in het buitengebied, van snel internet te 
voorzien. Dat vinden we nodig om economische redenen (bedrijven hebben er behoefte aan) en om sociale redenen: snel internet 
wordt steeds meer tot een eerste levensbehoefte; een nutsvoorziening waar we niet meer buiten kunnen. 



Samen onderweg naar een sociale gemeente
Het rijk heeft de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein enige jaren geleden overgedragen 
aan de gemeenten. De transitie van de jeugdzorg, de participatiewet en de wet maatschappelijke 
ondersteuning heeft inmiddels succesvol vorm gekregen in onze gemeente. Deze lijn zetten we 
verder voort. We zijn deze fase van de decentralisatie van de rijkstaken goed doorgekomen.  
De komende vier jaar willen we de stap zetten naar de zogenaamde transformatie en innovatie van  
het sociaal domein en daarmee de kwaliteit van de lokale zorg en de gemeentelijke dienstverlen-
ing op dit terrein verbeteren. Dat geeft ons ook de gelegenheid om eigen sociaal beleid te voeren. 
Daar willen we in het belang van onze inwoners (met name voor de minder draagkrachtigen in  
de lokale samenleving) graag mee aan de slag. 
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1. Sociaal beleid. De kern van de transformatie is dat de verantwoordelijkheid voor de zorg zo dicht mogelijk bij mensen komt 
te liggen: bestuurlijk bij gemeenten, en praktisch bij professionals en personen in de omgeving die mensen concreet kunnen 
helpen hun problemen te verlichten en op te lossen. Deze majeure verandering moet ertoe bijdragen dat mensen de zorg en 
ondersteuning ontvangen die past bij hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Bij de transformatie van het sociaal domein 
willen we met name inzetten op preventie om het beroep dat mensen doen op maatwerkvoorzieningen te beperken en de zorg 
betaalbaar en de dienstverlening in stand te kunnen te houden. Andere aandachtspunten: 

• Ondersteuning. We vinden het van belang om de minder draagkrachtigen in onze samenleving te ondersteunen.  
De ervaring leert ons echter dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de instrumenten die we als gemeente daartoe 
hebben. We denken daarbij bijvoorbeeld aan ondersteuning vanuit het jeugdfonds sport, het jeugdfonds cultuur en de 
Stichting leergeld. Ook de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering is lager dan verwacht. Daar willen we  
graag verandering in aanbrengen; enerzijds door het bewandelen van een meer proactieve weg om het gebruik te  
stimuleren (bijvoorbeeld via automatische toekenningen waar dat mogelijk is en het inschakelen van meer verwijzers)  
en anderzijds om de bestaande regelingen aantrekkelijker te maken of nieuwe regelingen in te voeren.

• Verzekering. Wij zijn bereid de tegemoetkoming voor aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een 
laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) aanmerkelijk op te voeren. We verwachten hiermee het gebruik van de 
collectieve verzekering te stimuleren en daadwerkelijk iets te doen voor degenen die het noodgedwongen met een 
laag inkomen moeten doen en onverhoopt met hoge ziektekosten worden geconfronteerd. Voor zowel de collectieve 
ziektekostenverzekering en andere voorzieningen voor de minima willen wij als coalitie meer mensen bereiken die  
hiervoor in aanmerking komen, opdat zij ook daadwerkelijk kunnen profiteren van de beschikbare middelen. 

• Activering. We willen graag dat bijstandsgerechtigden (al dan niet parttime) uitstromen naar een reguliere baan zo  
nodig door middel van re-integratietrajecten. De ervaring leert dat betaald werk voor een eerlijk loon de beste garantie is  
voor een goede toekomst en bijdraagt aan het voorkomen van sociale isolatie. Wij vinden dat bijstandsgerechtigden die 
niet aan het werk kunnen vanuit het sociaal domein moeten worden gestimuleerd en ondersteund om (bijvoorbeeld via 
arbeidsmatige dagbesteding) wel actief aan de samenleving deel te nemen en daarmee een tegenprestatie te leveren. 
Verdringing willen we daarbij uiteraard voorkomen. 

• Gezondheid. Het gedachtengoed dat samenhangt met Positieve Gezondheid moet wat ons betreft een rol spelen in de  
verder transformatie van het sociaal domein. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid  
van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan  
en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

• Schulden. Bij de schuldhulpverlening vinden we het belangrijk dat er geen wachtlijsten ontstaan en dat de doorlooptijden 
binnen de schulddienstverlening zoveel mogelijk worden bekort en gestroomlijnd.

• Personen met verward gedrag. In ons sociale beleid willen we nadrukkelijk ruimte inbouwen voor een zorgvuldige 
aanpak van de problematiek van ´personen met verward gedrag´, een steeds groter wordend probleem ook in onze lokale 
samenleving. Wij willen deze problematiek niet alleen benaderen vanuit de optiek van veiligheid, maar voornamelijk  
vanuit de verantwoordelijkheid die wij voelen voor de zorg die deze mensen (ook preventief) behoeven.

• Jeugdzorg. Wat betreft de jeugdzorg willen we door vroegtijdige signalering voorkomen, dat jongeren die in de problemen 
zitten, op een wachtlijst terecht komen. Voor de ontwikkeling van jongeren kan het bijzonder negatieve gevolgen hebben,  
als zij moeten wachten op hulp en behandeling als ze in de problemen zitten.  

Samen onderweg naar een sociale gemeente
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2. Intos. Wij hechten er aan een beschutte werkomgeving (sociale werkvoorziening en nieuw beschut werk) te blijven bieden 
voor mensen die daarop zijn aangewezen. De middelen die we hiervoor van het rijk krijgen, zijn de afgelopen jaren echter sterk 
afgenomen en daardoor is de gemeentelijke bijdrage sterk gestegen. Voor de komende jaren is het perspectief identiek. Dat  
noopt tot nader onderzoek naar wegen om het voor de gemeente betaalbaar te houden. Onlangs werd een eerste analyse 
afgerond en aan de raad gestuurd. Wij willen op de conclusies van die analyse voortbouwen. We willen komen tot een 
vervolgonderzoek dat erop gericht is hoe de afnemende subsidie van het rijk in meerjarenperspectief op te vangen. Aangezien 
het daarbij gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en Intos binnen het bredere perspectief van de lokale 
en regionale arbeidsmarkt, willen we dat het nieuwe college mede vormgeeft aan de randvoorwaarden voor het onderzoek. Voor 
mensen die nog niet toe zijn aan beschut of betaald werk, willen wij dat arbeidsmatige dagbesteding wordt aangeboden door 
lokale bedrijven (zoals Intos en Houtmaatjes), die hun dienstverlening onderling afstemmen.

3. Statushouders. Als coalitie vinden wij dat we een verantwoordelijkheid hebben voor degenen die (soms letterlijk) de oversteek 
naar ons land hebben moeten maken en in onze gemeente zijn beland. Wij zullen voldoen aan de wettelijke verplichting om 
statushouders in onze gemeente te huisvesten. Op dit moment zijn er prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties waarbij 
de statushouders voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning op andere inwoners van onze gemeente. Het is 
de inzet van deze coalitie om de krapte op de woningmarkt zodanig op te lossen dat deze voorrangsregeling in de toekomst niet 
meer nodig is. In relatie tot de inburgering van migranten kiezen wij ook in de toekomst voor een stringente toepassing van de 
Wet Taal-eis. We willen stimuleren dat nieuwkomers de Nederlandse taal beheersen om de integratie te bevorderen en zijn bereid 
te sanctioneren als er sprake is van gebrek aan medewerking. Bij de inburgering van statushouders zullen we de hulp in blijven 
roepen van vrijwilligers en betrokken burgers. 

4. Laaggeletterdheid. Het terugdringen van Laaggeletterdheid vormt een belangrijk aandachtpunt voor onze coalitie. Wij richten 
ons daarbij, via de Bibliotheek als belangrijke coördinerende partner, op twee doelgroepen: allochtone burgers die onze taal in 
onvoldoende mate beheersen en autochtone burgers die niet voldoende basisvaardigheden hebben om zich goed te kunnen 
redden in onze snel veranderende maatschappij. Het terugdringen van laaggeletterdheid moet er toe leiden dat de betrokken 
inwoners van onze gemeente beter toegerust worden om volwaardig mee te kunnen draaien in onze lokale samenleving. Verder 
steunen wij de ingeslagen koers van de huidige directie van de bibliotheek. 

Samen onderweg naar een sociale gemeente



Samen onderweg naar een veilige gemeente
We willen dat de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Daarbij gaat 
het om verkeersveiligheid, persoonlijke veiligheid en hoogwaterveiligheid. Om die veiligheid te 
bevorderen willen we de komende jaren samen met andere partijen stevige stappen zetten. Hier-
bij zullen we ons ook blijven richten op het terugdringen van criminaliteit en woonoverlast onder 
andere door de intensivering van onze handhavingsactiviteiten. 
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1. Integrale veiligheid. Wij willen blijvend aandacht besteden aan thema´s als een veilige woonomgeving, jeugd en veiligheid, 
bedrijvigheid en veiligheid, alsmede fysieke veiligheid. Deze wens baseren we op de wetenschap dat we ook als gemeente 
Gennep met een aantal trends te maken hebben, die tot actie noodzaken. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om drugscriminaliteit, 
jeugdcriminaliteit, onze toegenomen verantwoordelijkheden op het gebied van de aanpak van woonoverlast en de overlast van 
(onder andere) arbeidsmigranten. We zijn bereid extra personele capaciteit beschikbaar te stellen om deze deels nieuwe taken 
goed op te kunnen pakken en de gemeente Gennep (integraal) veiliger houden en waar nodig te krijgen. 

• Coffeeshop. Wat ons betreft is er in de gemeente Gennep geen ruimte voor de vestiging van een coffeeshop. Vanwege het  
feit dat een coffeeshop de veiligheid niet ten goede komt, zal er in het nieuwe veiligheidsbeleid worden opgenomen dat er 
geen coffeeshop in Gennep wordt toegestaan en dat geldt ook voor de mogelijke vestiging van waterpijp-cafés. Ook deze 
vinden wij namelijk niet gewenst. Daarnaast is met de huidige landelijke regelgeving de handhaafbaarheid een probleem.

• Hulpdiensten. In het kader van de sociale veiligheid willen wij inzetten op de aanstelling van een derde wijkagent, conform 
de geldende richtlijnen. Daarnaast zetten we in op het behoud van de permanente ambulancepost die 24/7 inzetbaar is.  
Wat de vrijwillige brandweer betreft vormt de operationele en personele capaciteit een belangrijk aandachtspunt. 

2. Hoogwaterbeleid. Als gemeente moeten we een bijdrage leveren aan de hoogwaterveiligheid en gebiedsontwikkeling 
gerelateerd aan de uiterwaarden van de Maas. Belangrijke klimaat-adaptieve maatregelen zullen genomen worden in het gebied 
Lob van Gennep en de uiterwaarden van de Maas. In de nieuwe raadsperiode zullen hiertoe belangrijke stappen worden gezet. 
Wij zien het ook in dat kader als onze opdracht om de veiligheid van de bewoners van onze gemeente te blijven bevorderen en de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden te versterken en zodoende ook onze toeristisch-recreatieve functie te versterken. 

• Lob van Gennep. Wij willen dat er voor de bewoners van de Lob van Gennep zo snel mogelijk duidelijkheid ontstaat over 
de exacte functie van dit gebied in het kader van de hoogwaterveiligheid en de implicaties daarvan. Onderzoek dat onlangs 
verricht is, wijst uit dat de Lob van Gennep ook in de toekomst een belangrijke functie in het kader van de hoogwaterveiligheid 
blijft vervullen (hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig) én dat er mogelijkheden zijn om de veiligheid in het gebied 
aanzienlijk te verbeteren. Daar waar mogelijk zetten we in op maatregelen die meerwaarde opleveren voor natuur, landschap 
en vrijetijdseconomie. 

Samen onderweg naar een veilige gemeente
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• Deltaplan Maas. In de komende vier jaar zal er (meer) helderheid ontstaan over de fysieke maatregelen die in de 
uiterwaarden van de Maas getroffen moeten worden in het kader van hoogwaterveiligheid en de klimaatadaptatie. Bij de te 
treffen maatregelen willen wij kansen grijpen die hierdoor ontstaan en eventueel aan te leggen nevengeulen als mogelijke 
locaties voor kleinschalige watersport en horeca aanwijzen. Dit willen we doen in combinatie met het creëren van nieuwe 
dynamiek, waarbij we zuinig omgaan met de inzet van de benodigde landbouwgronden.  

3. Verkeer. We willen samen met de raad verkeersprojecten benoemen en de prioritering en planning van deze projecten ter hand 
nemen. Vanwege het belang van verkeer voor de leefbaarheid en de vitaliteit van onze gemeente willen we hier prioriteit aan 
geven. Uiteraard willen we dit doen in samenwerking met onze inwoners en lokale stakeholders zoals de verkeerskoepel. Speciale 
aandachtspunten voor ons zijn de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen en de verkeersveiligheid in het 
centrum van Gennep. Enkele concrete projecten waarover we afspraken hebben gemaakt: 

• Reconstructie N271. Wij willen dat de provincie haast maakt met de reconstructie van ‘de rondweg´ om Gennep. Wij willen 
de provincie niet alleen uitdagen om spoedig met een verkeerskundig goed en gedragen voorstel te komen, maar ook dat 
de rondweg een functie gaat vervullen in onze toeristisch-recreatieve infrastructuur. De weg vormt nu een barrière tussen 
Gennep en de Maas en levert geen bijdrage aan de beleving van het stadje, het Niersdal en de uiterwaarden van de Maas. 
Wij willen ´werk met werk maken´ en de reconstructie van de N271 gebruiken om de rondweg qua inrichting en uitstraling 
te laten worden tot balkon van Gennep. Misschien behoort zelfs een directe verbinding tussen loswal en Gennep-West tot de 
mogelijkheden.  
 
Wat de inrichting van de weg betreft hechten wij aan het reeds genomen raadsbesluit: het te reconstrueren deel van de  
N271 moet wat ons betreft tweemaal twee-baans zijn, toegankelijk zijn voor landbouwverkeer en er moet een 
maximumsnelheid van 80 kilometer per uur gelden. Tevens willen we er op aansturen dat bij de herinrichting van de  
weg de geluidsoverlast in de kernen verder beperkt wordt. In het kader van de uitstraling van de N271 willen wij verder  
ook op andere plaatsen dan ter hoogte van de rondweg, iets doen aan plekken die afbreuk doen aan de gewenste uitstraling 
van de gemeente Gennep (de zogeheten lelijke hotspots).

Samen onderweg naar een veilige gemeente
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• Zwarteweg Milsbeek. Wij zullen uiterlijk eind 2018 definitief helderheid verschaffen over de manier waarop we als 
gemeente om zullen gaan met de verkeersproblematiek van de Zwarteweg. Een onafhankelijk extern verkeerskundig bureau 
moet een vergelijkend onderzoek gaan doen waarbij in elk geval gekeken wordt naar de Zwarteweg zelf en ook de optie 
(verbinding Ringbaan – N271) zoals aangedragen door de Verkeerskoepel. Andere opties worden niet uitgesloten, behalve  
het tracé dat is opgenomen in het bestemmingsplan dat in 2014 door de gemeenteraad is afgewezen. Zodra de resultaten  
van het onderzoek bekend zijn, zullen wij zo snel mogelijk de benodigde maatregelen treffen.

• Maasbrug Gennep. Veel scholieren maken dag in dag uit gebruik van de brug tussen Gennep en Oeffelt. De brugverbinding 
is zowel vanuit utilitair als vanuit toeristisch-recreatief oogpunt van groot belang, maar laat qua breedte zwaar te wensen over. 
Daarom zetten we in op verbreding van het fietspad. Nieuwe plannen moeten daarvoor een oplossing bieden. Wij zullen in 
afstemming met alle betrokken overheden zoals Rijkswaterstaat en de gemeente Boxmeer onze verantwoordelijkheid nemen 
om bij te dragen aan de verbetering van de veiligheid en de toeristisch-recreatieve kwaliteit van de brug. 

• Kruispunt Heijen. Het kruispunt Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat moet worden aangepakt zodat het veiliger wordt voor 
voetgangers, fietsers (en ook automobilisten), met daarbij in acht neming van de plannen voor de haven in Heijen.

• Provinciale weg Ottersum/Ven-Zelderheide. Het is zaak om deze weg (de N291) verkeersluwer te maken. Met name het 
vrachtverkeer zorgt in de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide voor veel overlast. Er moeten veilige oversteekplaatsen komen, 
het vrachtverkeer moet ontmoedigd worden en er moet minder hard worden gereden. Wij zullen met de provincie in overleg 
gaan over de maatregelen die we kunnen treffen om te zorgen voor reductie van de overlast. 

Samen onderweg naar een veilige gemeente
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Samen onderweg naar een bruisende gemeente
Wij willen ook op economisch gebied een bruisende gemeente zijn. Daarom willen we  
investeren in goede randvoorwaarden voor het lokale bedrijfsleven, opdat de hier gevestigde 
bedrijven en nieuwe bedrijven kunnen blijven floreren. Ook willen we investeren in aansprekende 
verblijfsrecreatieve voorzieningen voor onze bewoners en bezoekers. Grote uitdagingen in dat  
verband zijn het vitaal houden van het winkelgebied in Gennep en het benutten van de kansen  
op het gebied van toerisme en recreatie. Speerpunten daarbij zijn de versterking van natuur en 
landschap en cultuurhistorie mede in relatie tot de grootschalige ingrepen in dat landschap. 
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1. Bedrijventerreinen. Wij staan voor een verbetering van het ondernemersklimaat in onze gemeente. De komst van nieuwe 
bedrijven juichen we toe. Dit moet leiden tot extra werkgelegenheid. Daarmee versterken we het vestigingsklimaat voor onze 
inwoners. Tegelijkertijd vinden wij werkgelegenheid vanuit sociaal oogpunt belangrijk voor mensen. Daartoe zetten we in 
op het opvullen van leegstand op onze bestaande bedrijventerreinen. Door revitalisering en herstructurering van een aantal 
bedrijfsterreinen kan ruimte ontstaan voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Eventueel in combinatie met uitbreiding die 
ruimtelijk inpasbaar is om onze bestaande bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Ook willen wij zicht krijgen op  
onze behoefte aan bedrijfsruimte op de langere termijn.

2. Haven Heijen. De uitbreiding van de haven in Heijen is in hoofdzaak een aangelegenheid van de betrokken ondernemers. 
Vanwege het belang van de uitbreiding van de haven voor de ontwikkelaars en de impact ervan op de omgeving, zullen wij onze 
faciliterende en controlerende rol nadrukkelijk nemen. We willen dat de uitbreiding niet alleen economische waarde oplevert, 
maar ook positief van invloed is op de omgevingskwaliteit en de verkeersveiligheid om en nabij bedrijventerrein Hoogveld.  
Wij zullen bevorderen dat er een alternatieve ontsluiting van het bedrijventerrein op de Hoofdstraat wordt gerealiseerd. 

3. Agrarische sector. Een van de ambities die is opgenomen in het Interbestuurlijk Programma (IBP) heeft als titel ´Naar een 
vitaal platteland´. Geconstateerd wordt dat het landelijk gebied geconfronteerd wordt met enkele urgente opgaven. Dat zijn de 
productie van gezond en veilig voedsel (te produceren door een innovatieve en krachtige agrarische sector), de realisering van 
gezonde ecosystemen en de realisering van waardevolle natuur. Als coalitie constateren we dat het werkgebied van de boer door 
hoogwatermaatregelen, natuurontwikkeling en zandafgravingen in onze gemeente steeds kleiner wordt. We willen echter ook 
dat de agrariërs in onze gemeente kunnen blijven ondernemen. Om dat voor elkaar te krijgen willen we de komende vier jaar 
periodiek met de sector aan tafel en ons samen bezinnen op adequate maatregelen ter behoud van een vitale sector. Wij zijn  
ervan overtuigd dat er sprake kan zijn van win-win situaties. Verder hebben we aandacht voor de afwikkeling van zwaar 
landbouwverkeer ter vermindering van de overlast. 

4. Kernwinkelgebied Gennep. Het centrum van Gennep moet bruisen en er moet iets te beleven zijn. Daarom willen wij flexibeler 
omgaan met de functies die we in het kernwinkelgebied toestaan, komen tot een compacter kernwinkelgebied en ons samen 
met ondernemers oriënteren op innovatieve winkelconcepten. Wij willen de winkelleegstand tegen gaan en het (historische) 
centrum vitaal en aantrekkelijk houden (bijvoorbeeld door de vestiging van kleine ambachtswinkels en verkooppunten voor 
streekproducten). Dit zien wij in het kader van ons economisch beleid als een belangrijke uitdaging. Die uitdaging willen we samen 
met ondernemers en vastgoedeigenaren prioritair en met de nodige creativiteit en energie oppakken. Mogelijke maatregelen die 
ons daarbij voor ogen staan zijn de volgende: het afschaffen van de OZB voor huurders van winkelpanden, het inzetten van proactief 
centrummanagement, deregulering opdat ondernemers makkelijker kunnen ondernemen, het stimuleren en faciliteren van het 
opknappen van panden om te zorgen voor een aantrekkelijke uitstraling van het winkelgebied en het organiseren van structureel 
overleg met de belangrijkste stakeholders (eigenaren/winkeliers/potentiële winkeliers/bewoners/wijkraden).  

5. Vrijetijdseconomie. Wij zien de versterking van de vrijetijdseconomie als een integrale opgave. Het is (net als bijvoorbeeld 
bevordering van duurzaamheid) een van de uitgangspunten voor ons economisch en ruimtelijk beleid. Wij binnen de raad tot 
samenhangende voorstellen komen tot verdere uitvoering van de projecten die opgenomen zijn in het routeboek programma 
versterking vrijetijdseconomie en het particulier initiatief ondersteunen bij het realiseren van plannen die passen bij de 
gemeentelijke ambities. Bij alle plannen voor de vrijetijdseconomie willen we (indien van toepassing) dat er aandacht is voor 
kansen op gebied van duurzaamheid.

• Routeboek. Wij willen vaart zetten achter de realisering van de plannen die zijn opgenomen in het routeboek (programma 
versterking vrijetijdseconomie) in zoverre die plannen kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving en bij de 
gemeenteraad. Daartoe willen we een meerjarenplanning maken waarmee de organisatie aan de slag kan. Om onze doelen te 
bereiken (meer voorzieningen voor onze inwoners en meer economische spin-off) willen we meer investeren in de versterking 
van onze vrijetijdseconomie. 

Samen onderweg naar een bruisende gemeente
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• Dichterbij. We willen samen met de eigenaar van het terrein van Dichterbij Ottersum bezien of het mogelijk is een deel  
van het terrein te ontwikkelen voor verblijfsrecreatie. We denken daarbij bijvoorbeeld aan overnachtingsmogelijkheden  
die passen bij de inrichting van het terrein en de nabijheid van het Nationaal Park De Maasduinen.

• Evenementen. Wij willen komen tot verantwoorde deregulering van het evenementenbeleid en het organiseren van 
evenementen makkelijker en goedkoper maken ook voor commerciële partijen. 

6. Cultuur. De coalitie vindt cultuur en erfgoed factoren die van belang zijn voor een goed functionerende (regionale) economie.  
Zij geven vorm aan onze identiteit. Hierbij stellen we vast dat onze regio door zijn eigen structuur en omstandigheden zijn  
eigen kansen en problemen heeft. 

• Erfgoed. Wij willen de bovengenoemde factoren benutten, want we beschikken over onderscheidend cultureel erfgoed 
en een onderscheidende cultuurhistorie. Bovendien beschikken we over de mogelijkheden om die ´cultuur´ om te zetten 
in economische meerwaarde en bij te laten dragen aan de sociale samenhang in onze gemeente: we zijn trots op wat 
we hebben, maar nog lang niet iedereen is bekend met wat we allemaal hebben. We willen het Programma Versterking 
Vrijetijdseconomie gebruiken om tot de gewenste economische meerwaarde te komen. 

Samen onderweg naar een bruisende gemeente

• Roepaen. Dit monument en deze culturele voorziening zien wij als een parel voor de gemeente Gennep die nog verder 
opgepoetst kan worden. Wij steunen de toekomstplannen voor Roepaen in het kader van het behoud en de duurzame 
doorontwikkeling van het gebouw en het landgoed en het behoud van het cultureel podium. Deze voorziening is  
belangrijk voor onze inwoners en als uithangbord voor de gemeente Gennep als toeristische en culturele hotspot.

• Kunst. De raad heeft begin 2016 het kunst- en cultuurbeleid vastgesteld met het doel meer kunst in de openbare ruimte  
te krijgen en de cultuurhistorie, waar mogelijk, zichtbaar en beleefbaar te maken; ook via onze musea. De gemeenteraad  
heeft (later) ook besloten om middelen beschikbaar te stellen voor realisering van kunst in de openbare ruimte. Mede  
in het kader van het programma versterking vrijetijdseconomie willen wij al in 2018 over gaan tot de inzet van de  
beschikbaar gestelde middelen. 
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Samen onderweg naar een duurzame gemeente
Wij hebben ambities op het gebied van duurzaamheid. Daarbij gaat het onder andere om  
klimaatadaptatie waar we in de gemeente Gennep hoe dan ook mee te maken krijgen.  
Denk daarbij aan de impact die het Deltaplan Maas zal hebben en de status van het gebied  
Lob van Gennep. Verder krijgen we hoe dan ook te maken met de gevolgen van ´het akkoord  
van Parijs´ en zullen we onze bijdrage moeten leveren aan het behalen van de daar afgesproken 
milieudoelstellingen. Bovendien moeten we dat niet alleen, als coalitie willen we dat ook. Na  
de transitie in de zorg en het ruimtelijke domein (omgevingswet) is de energietransitie de derde 
transitie waar de gemeente vorm aan moet geven. 
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Duurzaamheid. Gemeenten krijgen een steeds belangrijker rol in het realiseren van de duurzaamheidsdoelen die internationaal 
zijn overeengekomen. Het door de raad vastgestelde duurzaamheidsbeleid van de gemeente Gennep richt zich op het minimaliseren 
van de Gennepse voetafdruk (de belasting van het milieu) waarbij energie, mobiliteit, afval, groen, water en lucht van belang zijn. Wij 
willen een leefomgeving tot stand brengen waar mensen graag wonen, werken en recreëren in lijn met de internationale, nationale en 
regionale doelstellingen (het klimaatakkoord van Parijs, het nationale energieakkoord en regionale visie POL, energie). Als gemeente 
willen we daar waar nodig initiatieven van bewoners en ondernemers faciliteren en (laten) onderzoeken of de winning van witte  
stroom via de Maas tot de mogelijkheden behoort. Dit draagt bij aan een vitale samenleving. Duurzaamheid biedt kansen voor de 
economie in de gemeente.

• Aardgasvrij. We willen toe naar gasvrij bouwen in onze gemeente. We zullen daartoe eisen stellen aan ontwikkelaars en 
bedrijven indien wij als gemeente daartoe de mogelijkheden hebben. Ook willen we als gemeente met de woningcorporaties 
afspraken maken, opdat ook zij bij nieuwbouw gasvrij gaan bouwen. Verder willen we dat bestaande bouw gasvrij wordt.  
We willen dat het nieuwe college komt met voorstellen hoe we deze transitie in gang kunnen zetten.

• Voorbeeldfunctie. De gemeente geeft het goede voorbeeld en geeft handreikingen aan inwoners over hoe zij kunnen 
bijdragen aan het verduurzamen van onze lokale samenleving. Bij de instrumenten die we daarbij inzetten, kan het ook  
gaan om subsidies of het faciliteren van leningen die voor verduurzaming van woningen ingezet kunnen worden. Het 
zichtbaar invullen van onze voorbeeldfunctie laat inwoners zien dat we het thema serieus nemen. Tegen die achtergrond 
willen we ook werk maken van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. 

• Energieloket. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is om voor onze inwoners een energieloket in te richten. De vraag  
naar informatie over de mogelijkheden om zelf duurzaamheidsmaatregelen te treffen en de mogelijkheden om daarbij  
vanuit de overheid ondersteund te worden zullen namelijk alleen maar toenemen. Door ons dienstverlenend op te stellen 
kunnen onze inwoners helpen. 

• Zonnepark. Wij sluiten de vestiging van een zonnepark in onze gemeente niet uit, maar hechten vanuit onze zorg voor  
de omgevingskwaliteit wel aan een zorgvuldige omgang met ons landelijk gebied. Omdat we zuinig met onze ruimte om 
willen gaan, vinden we dat zeker ook de mogelijkheden die er zijn om zonnepanelen op daken van bedrijfspanden te  
plaatsen nadrukkelijk de aandacht verdienen.

• Hemelwater. Wij zetten in op het verder ontkoppelen van regenwaterafvoer via het riool. Dit ter vermindering van  
verdroging en verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Samen onderweg naar een duurzame gemeente
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Samen onderweg naar een klantgerichte gemeente
Het takenpakket van de gemeente wordt steeds breder en de diensten die inwoners van ons af 
(moeten) nemen is meer en meer divers. We zijn niet meer de afstandelijke overheid van vroeger, 
want ons werk doen we vaak letterlijk aan de keukentafel bij onze burgers thuis. Bovendien willen 
we, mogen we, en kunnen we ons werk niet meer alleen doen van achter het bureau. Willen we 
als gemeente kwaliteit leveren (en dat willen we), dan moeten we ons oor voortdurend te luisteren 
leggen bij de lokale samenleving en samen vorm geven aan datgene wat die samenleving behoeft. 
Daarom stellen we ook een strategisch visiedocument op voor de toekomst van onze gemeente. 
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Deze veranderende rol vergt een cultuurverandering zowel bij bestuur en organisatie als bij de mensen en organisaties waarmee 
we samenwerken. Als coalitie willen wij zelf actief bijdragen aan die cultuurverandering door het ondersteunen van de trajecten die 
binnen de organisatie al in gang zijn gezet, maar ook door onszelf als bestuur anders te gaan gedragen. We willen die overheid zijn 
waar je op kunt vertrouwen, die overheid die duidelijkheid schept en die overheid die doet wat zij zegt. 

1. Politieke samenwerking. We willen investeren in de onderlinge samenwerking ook in die met de oppositiepartijen. Wij zijn  
blij met alle constructieve input die we vanuit de niet-collegepartijen krijgen. Mogelijk past die input niet altijd binnen de 
afspraken die binnen de coalitie zijn gemaakt, maar ook dan wordt deze inbreng gewaardeerd. Verder willen we jaarlijks met  
de volledige raad een heidag hebben; enerzijds om het informele contact te bevorderen en anderzijds om te bespreken of we  
er inderdaad in slagen constructief met elkaar om te gaan. 

2. Dienstverlening. Als coalitie streven wij in de basis naar een ´ja mits-houding´ in plaats van een ´nee tenzij-houding´. Verder 
willen we op korte termijn een aantal meer concrete zaken regelen die met de dienstverlening te maken hebben: we willen 
de wachttijd voor een keukentafelgesprek verkorten naar maximaal twee weken. We willen, als mensen daarom vragen, 
identiteitsbewijzen thuisbezorgen en we willen de ´plicht´ om een afspraak te maken voor een bezoek aan de balie afschaffen. 

3. Burgerparticipatie. De tijd van ´u vraagt en wij draaien´ is voorbij (als die al ooit bestaan heeft). Als gemeente kunnen en willen 
we het niet meer alleen. Om vorm te geven aan de samenleving die onze inwoners voor ogen staat, is actieve participatie van 
die inwoners onontkoombaar. De ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat we veel voor elkaar kunnen krijgen als we samen 
optrekken en dat er veel energie, creativiteit en daadkracht in onze gemeente voorhanden is. Daar zullen we ook de komende  
vier jaar weer nadrukkelijk een beroep op doen.  
 

Samen onderweg naar een duurzame gemeente
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Samen onderweg naar een klantgerichte gemeente

Uiteraard willen we werken aan het versterken van het vertrouwen van onze burgers. Dit coalitieakkoord is een aanzet daartoe.  
Dit akkoord is niet in beton gegoten, op de hoofdlijnen ervan en die ambities die er onder liggen, zijn wij aanspreekbaar.  
Het nieuwe college zal veelvuldig contact zoeken met burgers, bedrijven en verenigingen onder andere in de vorm van 
collegebezoeken aan kernen en wijken. Wij vinden het overigens een goede gedachte om in de komende periode ook 
raadsbezoeken af te gaan leggen. 

4. Intergemeentelijke samenwerking. De gemeenten Bergen en Mook & Middelaar blijven onze prioritaire partners. Wij zijn  
op veel onderdelen tevreden met de samenwerking binnen de Regio Venlo, maar sluiten onze ogen niet voor samenwerking  
met anderen. Wij willen kansen tot perspectiefrijke samenwerking grijpen ook als die zich voordoen in relatie tot het Land van 
Cuijk, het Rijk van Nijmegen en de gemeenten (Kreise en Gemeinden) aan de overzijde van de landsgrens. Tot slot willen wij  
onze relatie met de provincie versterken om onze ambities waar te kunnen maken. Wat de stimulering van de regionale  
economie betreft zien wij mogelijkheden om grensoverschrijdend te werken bijvoorbeeld door (meer) gebruik te maken  
het stagebureau en het project grenzeloos ondernemen.

5. Cultuurverandering. ‘De gemeente dat ben ik´ is de slogan die binnen de organisatie wordt gebruikt als drager van de 
cultuurverandering die twee jaar geleden in gang is gezet. De onderliggende boodschap is de volgende: ‘Ook in de toekomst 
willen we dat het in de gemeente Gennep goed wonen, werken en recreëren is. Om dat te bereiken neemt iedereen in onze 
organisatie en de lokale samenleving zijn verantwoordelijkheid. Samen benutten we kansen en pakken we uitdagingen op´.  
Aan die missie willen ook wij ons als coalitie verbinden.  We ondersteunen overigens de gedachte die aan de basis ligt  
van de reorganisatie en de beweging die in gang is gezet. Medewerkers worden echt in de positie gebracht om hun  
verantwoordelijkheid te gaan nemen en samen met inwoners kansen te benutten en uitdagingen op te pakken. 

6. Slagkracht college. Gezien de opgave in onze gemeente en daarbij de flinke ambitie van de drie coalitiepartijen willen we  
een college met 3 wethouders ieder met een bestedingsnorm 0,95 FTE.

7. Financiële paragraaf. In ons coalitieakkoord zijn vele ambities opgenomen. De financiële implicaties van de realisering van  
deze ambities dienen nog nader bepaald te worden. Om hier een exact beeld van te krijgen, vindt bij de vertaling van dit akkoord 
naar het collegeprogramma, een doorrekening van onze ambities plaats en een inventarisatie van de financiële mogelijkheden 
om deze ambities te realiseren.  Wat ons betreft staat daarbij voorop dat wij, wat het financiële beleid van de gemeente betreft, 
willen voortborduren op het solide beleid dat de afgelopen jaren gevoerd is en zorgen dat de gemeente Gennep ook in de 
toekomst financieel draagkrachtig is. We willen zorgen dat we voldoende vlees op de botten hebben om ook toekomstige 
financiële risico´s af te dekken en tegenvallers op te kunnen vangen.  
 
Het financiële perspectief van de gemeente is momenteel goed en dat geldt ook voor de reservepositie van de gemeente.  
We willen onze bestemmingsreserves en voorzieningen waar mogelijk terugbrengen naar een meer realistisch niveau  
(vanuit bedrijfseconomisch en politiek-bestuurlijk perspectief). De vrijkomende middelen willen we samen met de meer-
inkomsten vanuit het rijk (voor zover nodig) inzetten voor de realisering van ons coalitieakkoord. De Reserve Sociaal Domein  
willen we – voor de komende periode – maximeren op één miljoen euro.  

8. Lage lasten. Mede in het kader van het sociale beleid van de gemeente streven we er naar de lasten voor de burgers de  
komende vier jaar te verlagen. We overwegen dat te doen door bijvoorbeeld verlaging van de rioolrechten. 
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