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Inleiding 
 

Hierbij treft u aan het collegeprogramma voor de raadsperiode van 2018 tot 2022 dat 

gebaseerd is op het coalitieakkoord ´Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep´. Het 

programma volgt de systematiek van het akkoord en is opgedeeld in zes ambities: samen 

onderweg naar een leefbare, een sociale, een veilige, een bruisende, een duurzame en een 

klantgerichte gemeente. We hebben die ambities vertaald naar min of meer concrete 

doelen en activiteiten die wij in de loop van de komende vier jaar willen realiseren / 

uitvoeren. We staan nu en in de toekomst open voor suggesties die bijdragen aan waar wij 

als college met Gennep naar toe willen. In die zin is dit collegeprogramma een levend 

document. Wij gaan er mee aan de slag en hopen dat er velen zijn die met ons ´samen 

onderweg´ gaan. 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Gennep, 
De secretaris,    De burgemeester, 
 
 
 
 
Mevrouw J.M. Nijland   De heer P.J.H.M. de Koning 
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Ambitie I 

Samen onderweg naar een leefbare gemeente 

Visie 

In de gemeente Gennep moet het aangenaam wonen, werken en recreëren zijn. Van belang 

daarbij zijn een goede omgevingskwaliteit, 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. De leefbaarheid in de gemeente Gennep is voor ons van essentieel 

belang. Onze rol bij de realisering daarvan kan variëren van faciliterend tot initiërend en 

regisserend, afhankelijk van de noodzaak daartoe. Het uitgangspunt is dat wij een beroep 

blijven doen op de eigen kracht van de samenleving.  

Doelen en activiteiten 

1. Wij willen dat er in elke kern passende en op de lokale behoefte toegesneden 

(gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zijn. 

❖ We gaan in goed overleg met de dorps- en wijkraden verder met de verbetering 

van de leefbaarheid in wijken en kernen. Daarvoor brengen we onder andere in 

beeld welke accommodaties daarvoor nodig zijn om vervolgens actie te kunnen 

ondernemen. De desbetreffende voorzieningenplannen zullen wij eind 2018 aan de 

raad voorleggen. Onze speciale aandacht daarbij gaat naar: 

• De wenselijkheid van een gemeenschapsvoorziening in Ottersum; 

• De herinrichting van het gebied Schuttersplein in Milsbeek; 

• De realisering van het dorpsplan in Ven-Zelderheide; 
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• De realisering van een nieuw evenemententerrein in Heijen. 

❖ We streven er naar de dorpen en wijken op deze manier meer zelfregie te geven. 

We gaan dorps- en wijkbudgetten beschikbaar stellen voor de verbetering van de 

sociale infrastructuur in dorpen en wijken en kennen die toe indien daaraan 

behoefte bestaat.  

❖ We hebben speciale aandacht voor de doelgroep ouderen zonder daarbij 

bevoogdend te (willen) zijn. We zorgen met name voor deze doelgroep er voor dat 

de dienstverlening op locatie en op maat wordt uitgebreid.  

❖ We vinden het wenselijk om per kern een ´dorpsondersteuner´ te hebben, indien er 

daartoe binnen de desbetreffende kern behoefte bestaat.  

 

2. Wij willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor degenen die hier al wonen en 

voor degenen die zich op nieuwvestiging of hervestiging oriënteren.  

❖ We gaan op vele manieren investeren in het woonklimaat van de gemeente. 

Enerzijds door het stimuleren van de totstandkoming van een passend 

woningbouwbestand en anderzijds door het investeren in voorzieningen die voor 

onze huidige inwoners en eventuele nieuwe inwoners van belang zijn.  

 

3. Wij willen dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende 

(en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd; zeker in de kernen Ottersum 

en Milsbeek alwaar aantoonbaar sprake is van ondercapaciteit. 

❖ We gaan aan de slag met het zoeken naar creatieve manieren om snel aanvullende 

woningbouw in elk van onze kernen te realiseren. We gaan er mede daardoor voor 

zorgen dat krimp (de afname van onze bevolking) geen zichzelf vervullende 

voorspelling wordt. 

• De huidige plancapaciteit is wat ons betreft niet meer alleen richtinggevend. 

• Wij gaan naar manieren zoeken om de kwaliteit van het bestaande vastgoed te 

(laten) verbeteren, opdat bestaande woningen toekomstbestendig worden. In 

die kwalitatieve ´ombouw´ van onze woningvoorraad ligt een grote uitdaging.  

• We scheppen meer mogelijkheden voor nieuwbouw op inbreidingslocaties. 

• We gaan bekijken of we de verzilverlening van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting (voor het duurzaam en levensbestendig maken van de eigen 

woning) ook voor inwoners van de gemeente Gennep toegankelijk kunnen gaan 

maken. 

 

4. Wij willen dat er een gedragen visie op de ontwikkeling van de gemeente Gennep 

komt op basis waarvan wij meerjarenbeleid kunnen ontwikkelen. 

❖ We gaan verder met de ontwikkeling van de omgevingsvisie en zullen deze 

integrale visie (die niet alleen gaat over de fysieke ontwikkeling van de gemeente) 

in de loop van 2019 aan de raad voorleggen. Uit dit strategisch document moet 
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duidelijk worden waar we de komende jaren op koersen en wat voor gemeente we 

(op termijn) willen zijn.  

❖ We gaan de omgevingsvisie gebruiken als ankerpunt voor het (verder) vormgeven 

van beleid en acties op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarbij denken we 

onder andere aan het omgevingsplan en de herijking van het welstandsbeleid. Een 

en ander zoveel mogelijk in co-creatie met onze inwoners en ondernemers.  

 

5. Ook zonder dat wij over de omgevingsvisie beschikken willen wij al investeren in 

ontwikkelingen die evident hun meerwaarde hebben voor de leefbaarheid van de 

gemeente.  

❖ Wij gaan aan de slag met het opknappen van de oudere wijken en buurten in de 

gemeente Gennep (waaronder de omgeving Sint Norbertusstraat en Sint 

Martinusstraat), opdat het er beter wonen is en zij positief bijdragen aan de 

uitstraling en aantrekkingskracht van de gemeente en de stad. 

❖ Wij participeren in de gesprekken die plaatsvinden over het voormalige terrein van 

de steenfabriek in Milsbeek en zullen vanuit onze verantwoordelijkheid als lokale 

overheid een passende invulling van het terrein bevorderen. 

❖ We willen het gebied Gennepermolen in één bouwstroom realiseren waarbij we er 

van uitgaan dat in de aanvullende parkeerbehoefte op de locatie zelf wordt 

voorzien. Wij gaan aan de slag met ambitieuze ontwikkelaars die mét ons willen dat 

het gebied stedenbouwkundig tot een van de parels van de gemeente en de stad 

Gennep wordt.  

 

6. Wij willen dat de verenigingen in onze gemeente (die het hart van de samenlevingen 

vormen) levensvatbaar en vitaal blijven en de vele maatschappelijke functies die zij 

hebben, kunnen blijven vervullen. 

❖ We ontwikkelen beleid voor topsport en komen met maatregelen om 

(breedtesport-) verenigingen financieel tegemoet te komen.  

• We gaan aan de slag met een plan voor de herschikking van de 

binnensportaccommodaties waarbij de mogelijkheid van de nieuwbouw van 

een sporthal nadrukkelijk wordt meegenomen. We streven er naar dit qua 

(stedenbouwkundige) planontwikkeling af te stemmen op de nieuwbouw van 

het Kind Expertise Centrum (KEC).  

• We maken werk van verduurzaming van het huidige sportcomplex Pica Mare 

(in zoverre dat dat nog van toepassing is, gezien onze wens tot nieuwbouw van 

een sporthal). 

• We komen in het kader van het stimuleren van het bedrijven van sport met een 

voorstel tot het beperken van de kosten voor (binnen-)sportverenigingen mede 

gezien het feit dat we als gemeente in nationaal en regionaal perspectief 

relatief weinig aan sport spenderen. We denken daarbij onder meer aan 

compensatie van de onroerende zaakbelastingen (voor zover van toepassing).  
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• De exploitatie van het sportcomplex Pica Mare moet beter. Om dit te bereiken 

zullen wij de benodigde acties ondernemen.  

• We nemen het initiatief om te komen tot een sportkoepel in de gemeente die 

meedenkt over het gemeentelijke beleid en het in-beweging-krijgen van 

inwoners, uiteraard dient dit aan te sluiten bij de wensen van de 

sportverenigingen in de gemeente.  

• We willen weer komen tot een jaarlijks sportgala en zullen daartoe het initiatief 

nemen.  

• We gaan door met het transformeren van ´Gennep doet mee´ naar ´Heel 

Gennep doet mee´ (waarbij betrokken zijn de beweegcoaches). 

  

7. Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren 

en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.  

❖ We gaan verder met de nadere uitwerking van de plannen voor de totstandkoming 

van het Kind Expertise Centrum, betrekken alle belanghebbenden daarbij, en willen 

deze voorziening conform de bijgestelde planning medio 2020 gerealiseerd hebben.  

❖ We zijn bereid scholen te ondersteunen bij hun streven goed onderwijs te 

verzorgen en zullen het Elzendaalcollege desgewenst ondersteunen bij het streven 

een excellente school te blijven. 

❖ Indien het onderzoek in het kader van het voorzieningenbeleid daartoe aanleiding 

geeft, zijn wij bereid maatregelen te treffen voor (meer) voorzieningen voor jeugd 

en jongeren in onze gemeente.  

❖ We gaan in gesprek met het Elzendaalcollege en de bibliotheek om te zorgen dat er 

(meer) buurtaalonderwijs in de gemeente gegeven en genoten wordt. 

❖ We stimuleren de ontwikkeling van goed bereikbare natuurspeelterreinen in onze 

gemeente. We sluiten daarbij als het even kan aan bij gebiedsontwikkelingen en/of 

initiatieven van ondernemers. 

❖ We willen er mede in het kader van onze ambitie ´samen onderweg naar een 

sociale gemeente´ voor zorgen dat (alle) kinderen gebruik kunnen maken van 

voorzieningen op het gebied van cultuur en sport en de drempels tot die 

voorzieningen laag houden.  
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Ambitie II 

Samen onderweg naar een sociale gemeente 

Visie 

In een gemeente als de onze moet sociale samenhang vanzelfsprekend zijn. We nemen 

verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Als gemeente kunnen en willen we daar 

een stimulerende en ondersteunende rol in vervullen. Wij scheppen daarvoor (voor zover 

nodig) de randvoorwaarden dat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en dat zij mee 

kunnen doen aan onze samenleving. Samen nemen wij ook de verantwoordelijkheid voor 

onze inwoners die het wat minder getroffen hebben. Ook voor hen moet het goed toeven 

in de gemeente Gennep zijn. Als zij gebruik moeten maken van de ondersteuning die de 

gemeente op diverse terreinen biedt, worden zij ruimhartig en klantgericht met raad en 

daad terzijde gestaan.  

Doelen en activiteiten 

1. We willen komen tot een succesvolle en op een Gennepse leest geschoeide 

transformatie van het sociaal domein, waarbij we uitgaan van eigen kracht, zelfregie 

en collectief eigenaarschap. 

❖ We gaan samen met onze inwoners het beleid Ontmoeten, Meedoen en 

Ondersteunen door-ontwikkelen om de transformatie in het sociale domein te 

kunnen realiseren. 

❖ We gaan verder met het uitvoeren van het vrijwilligers- en mantelzorgersbeleid 

waarbij we speciale aandacht schenken aan de ondersteuning van jongere 

mantelzorgers. 

foto: Jos Heijligers 
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❖ We zetten in op het versterken van het voorliggend veld 1 in het kader van positieve 

gezondheid, eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap. Dat wil zeggen dat 

we werken aan een sluitend vangnet voor en door onze inwoners en partners, te 

beginnen bij hun eigen kracht, dan het sociale netwerk, de algemene voorzieningen 

en tot slot eventueel een maatwerkvoorziening met positieve gezondheid als rode 

draad. De focus ligt daarbij met name op wat een zorgvrager nog allemaal wel kan.  

❖ We investeren in de ‘ketenregie zorg en veiligheid´2 om met een integrale aanpak 

en drang- en dwangmaatregelen op het gebied van zorg te voorkomen dat 

veiligheidsproblemen op individueel casusniveau optreden, dan wel escaleren. 

Daarnaast investeren we op de lokale aanpak voor verwarde personen, zoals 

gesteld in de landelijke opdracht.  

 

2. We willen de dienstverlening voor degenen die een beroep op de gemeente Gennep 

moeten doen, verbeteren en het dienstenpakket uitbreiden. 

❖ We gaan er voor zorgen dat iedereen mee kan doen en dat onze maatschappelijke 

voorzieningen ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden optimaal 

bereikbaar zijn.  

❖ We laten een ‘omgevingsanalyse´ ontwikkelen waaruit opgemaakt kan worden wat 

de sociale identiteit van de gemeente is, wat de sociale problematiek binnen de 

gemeente is en wat we (aanvullend) kunnen doen om die problematiek op te 

lossen.  

❖ We blijven kritisch kijken naar onze werkprocessen om te bezien of er nog 

mogelijkheden zijn de administratieve lasten voor onze klanten te verlagen, onze 

dienstverlening te verbeteren en doorlooptijden waar mogelijk te verkorten. 

❖ We gaan investeren in preventie en op basis van collectieve signalen uit de 

maatschappij gerichte programma’s opzetten. Hierbij denken we met name aan 

vroeg-signalering om de zorg van/voor kinderen en volwassenen eerder en beter in 

beeld te krijgen. Het vroeg-signaleren van de zorg voorkomt zwaardere zorg. 

❖ We brengen de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage ziektekostenverzekering 

voor mensen met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) omhoog naar een 

volledig dekkende vergoeding. Het gaat hierbij om de vergoeding van het eigen 

risico. Daarbij onderzoeken we bovendien de mogelijkheden voor ambtshalve 

verstrekkingen aan de doelgroep en de meerwaarde van het slim koppelen van 

gegevens (mits toegestaan) waardoor we meer proactief kunnen handelen.  

 

                                                 
1 Onder het voorliggend veld verstaan we al het georganiseerde ondersteunende aanbod in de gemeente dat 
vrij toegankelijk is. Daar bedoelen we dan mee dat er geen indicatie of besluit van de gemeente of huisarts 
nodig is om gebruik te kunnen maken van die ondersteuning. Daar valt ook de ondersteuning onder die we met 
elkaar als inwoners en als vrijwilligers organiseren. 
 
2 Bij de ‘ketenregie zorg en veiligheid´ gaat het om de samenwerking van de partijen en de regie daarop die bij 
het oplossen van de problematiek betrokken zijn. 



Samen onderweg naar een sociale gemeente 

 

 
Gemeente Gennep  

 pagina 9 

 

3. We willen dat de instrumenten die we beschikbaar hebben voor de ondersteuning 

van minder draagkrachtigen, meer gebruikt gaan worden en breiden die op 

onderdelen uit.  

❖ We gaan er voor zorgen dat alle verwijzers in het veld (de professionals die te 

maken hebben met minder draagkrachtigen) op de hoogte zijn van het 

gemeentelijke aanbod en dat zij actief gaan doorverwijzen. De ervaring heeft 

geleerd dat alleen communicatie gericht op de doelgroep niet in voldoende mate 

werkt.  

❖ We gaan meer doen aan inkomensondersteuning voor degenen die dat nodig 

hebben. Hiertoe gaan wij onderzoek doen naar: 

• de mede-bekostiging van zwemlessen voor kinderen met een beperking; 

• of en hoe ondersteuning van kinderen via maatwerk mogelijk is, als hun ouders 

te maken hebben met schulden of de gestapelde kosten. 

 

4. We willen dat de uitstroom uit de bijstand verhoogd wordt om sociale participatie te 

bevorderen en het gebruik van uitkeringen te beperken.  

❖ We gaan meer ondersteuning bieden voor participatie (arbeidsmatige 

dagbesteding) van mensen die langdurig van bijstand afhankelijk zijn zonder 

uitzicht op werk op de korte termijn. Daarmee willen we het bestaande granieten 

bestand afbouwen en nieuwe instroom zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat om 

een doelgroep die ongeveer 60 personen telt. De huidige budgetten voor 

arbeidsintegratie zijn niet toereikend. Daarom zijn er extra middelen noodzakelijk. 

We blijven met nadruk aandacht besteden aan degenen die kansrijk zijn.  

❖ Bij het bepalen van het effect van onze maatregelen, zullen we tevens meenemen 

in hoeverre uitstroom uit het granieten bestand en toegenomen participatie tevens 

een reductie in het beslag op andere gemeentelijke voorzieningen betekent.  

 

5. We willen dat de filosofie positieve gezondheid breed gedragen en geïmplementeerd 

gaat worden vanwege de preventieve werking die er van uit gaat.  

❖ We maken positieve gezondheid een integraal onderdeel van de transformatie 

mede om de kosten te beheersen. Bij positieve gezondheid gaat het om het 

bevorderen van gezondheid en welzijn door te investeren in preventie door meer 

bewegen, goede voeding en maatschappelijke participatie. Positieve gezondheid zal 

met de voorgenomen actualisatie van OMO binnen onze sociale visie op 

transformatie worden verankerd. De eerste stappen daarvoor zetten we al in 2018 

met deelname aan een pilot ´Welzijn op recept´ en het organiseren van een grote 

netwerkbijeenkomst in dit kader. De middelen hiervoor zijn reeds beschikbaar in 

het innovatiebudget en in de reguliere WMO-budgetten.  
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6. Wij willen blijven zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn en/of beschut werk nodig 

hebben. 

❖ De aanpak van de problematiek van personen met verward gedrag pakken we in 

regionaal verband op. Bij dit beleid gaat het om een wettelijke verplichting. 

❖ Conform onze wettelijke plicht gaan we in regionaal verband aan de slag met 

beschermd wonen. We dragen daartoe bij aan (de structurele kosten van) van de 

regionale projectleider. 

❖ We gaan de doorlooptijd bij schuldhulpverlening verkorten zover dat binnen onze 

mogelijkheden ligt. We kunnen winst behalen door in het voortraject aanvullende 

afspraken te maken met de meest voorkomende schuldeisers (met name met 

zorgverzekeraars naar voorbeeld van woningcorporaties en nutsbedrijven). 

Hierdoor gaan we schulden sneller signaleren en begeleiding sneller oppakken. 

❖ We gaan nieuw arbeidsmarktbeleid ontwikkelen waarin de rol van Intos opnieuw 

zal worden gedefinieerd. Daarbij besteden we met name aandacht aan het feit dat 

Intos een brede doelgroep bedient (waarbij het enerzijds gaat om sociale 

werkvoorziening en anderzijds om re-integratie). Bij dat deel van de doelgroep 

waar het accent ligt op re-integratie, willen dat daar echt werk van wordt gemaakt 

en zoveel mogelijk grip houden op de kosten.  

 

7. We willen dat de laaggeletterdheid in onze gemeente afneemt. 

❖ We gaan uitvoering geven aan het taalhuis Biblioplus met het doel te komen tot 

vermindering van de laaggeletterdheid in onze gemeente. Hiervoor zijn reeds 

middelen gereserveerd. Het gaat om een doelgroep van ongeveer 1.500 personen. 

In het Taalhuis willen we binnen een project dat vier jaar duurt 20% van de 

laaggeletterden bereiken en hen een aanbod op maat aanbieden. 

 

8. We willen dat migrantengroepen succesvol in onze gemeente integreren en zich hier 

thuis en op hun plaats voelen.  

❖ We maken regionaal afgestemd beleid over integratie van migranten om te zorgen 

dat ze in de Gennepse samenleving op een goede manier een plek vinden. Daarbij 

denken we ook aan het tegengaan van onwenselijke woonsituaties in het belang 

van inwoners en de arbeidsmigranten zelf. We passen een actief en niet-vrijblijvend 

integratiebeleid toe. Daarnaast onderzoeken en ondersteunen we ook creatieve, 

vrijblijvende en laagdrempelige initiatieven die integratie bevorderen. 

❖ Indien van toepassing passen we de Wet Taaleis stringenter toe. Er wordt extra 

capaciteit ingeruimd voor frequentere heronderzoeken. 

 

9. We gaan extra aandacht besteden aan de jeugdzorg enerzijds om bestaande 

problemen in te dammen en anderzijds om door preventie winst te boeken.  
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❖ We werken aan goed contact met onze jongeren, tijdige signalering van (jeugd) 

problematiek en passende voorzieningen. In dit kader voorzien we in 2018 al in de 

functie van jeugdjongerenwerk/straathoekwerk.  

❖ We bevorderen een gezonde leefstijl in het kader van positieve gezondheid; ons 

gezondheidsbeleid. We continueren onze status als JOGG gemeente.  

❖ We gaan sport en bewegen meer stimuleren als vorm/onderdeel van participatie, 

onder andere met de eerder genoemde doorontwikkeling van ´Gennep doet mee´. 

❖ We gaan kunst en cultuur inzetten om te komen tot begripsvorming van jeugdigen 

rondom andere culturen en integratie, onder andere met een cultuurcoach. 

❖ We investeren op de ´ketenregie zorg en veiligheid´ om met een integrale aanpak 

en drang- en dwangmaatregelen op het gebied van zorg te voorkomen dat 

veiligheidsproblemen op individueel casusniveau optreden dan wel verder 

escaleren.  

❖ We zetten in op activiteiten gericht op het voorkomen van escalatie van onveilige 

thuissituaties (kindermishandeling/ huiselijk geweld). Daarnaast investeren we in 

de lokale aanpak voor verwarde personen, zoals gesteld in de landelijke opdracht. 

Die aanpak is overigens niet alleen gericht op jeugd, maar op al onze inwoners.  

 

10. We blijven oog houden voor samenwerking over de landsgrenzen heen. 

❖ We houden onze stedenband met San Pedro de Lóvago de komende vier jaar in 

stand en blijven de stichting GESP (ook financieel) ondersteunen.  
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Ambitie III 

Samen onderweg naar een veilige gemeente 

Visie 

We willen een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is en dat de 

bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Daarvoor is het nodig 

dat het in de gemeente veilig is: fysiek veilig, sociaal veilig, verkeersveilig en 

hoogwaterveilig. We hebben als gemeente Gennep met een aantal trends te maken die om 

actie vragen. Het gaat bijvoorbeeld om de toename van georganiseerde 

(drugs)criminaliteit, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, onze toegenomen 

verantwoordelijkheden op het gebied van de aanpak van woonoverlast, de problematiek 

met betrekking tot verwarde personen en de problematiek rondom de illegale huisvesting 

van (onder andere) arbeidsmigranten en de toenemende zorg op gebied van 

hoogwaterveiligheid. Deze uitdagingen worden versterkt door de geografische kenmerken 

van de gemeente met ligging aan de Maas, uitvalswegen richting Duitsland en relatief veel 

(agrarisch) buitengebied en de sociale demografie met kwetsbare inwoners. Om de 

veiligheid voor onze inwoners te bevorderen willen we hier samen met andere 

ketenpartners stevig op inzetten. Hiervoor is het nodig te investeren in onze 

handhavingsactiviteiten en de versterking van de samenwerking tussen veiligheid en zorg 

om deze deels nieuwe taken goed op te kunnen pakken en de gemeente Gennep (integraal) 

veiliger te krijgen.  

 

foto: Monique Peters 
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Doelen en activiteiten 

1. We willen de gemeente veiliger maken door verder te investeren in zaken die 

voortvloeien uit het nieuwe integraal veiligheidsplan (IVP)dat nog in 2018 verschijnt. 

Voor de samenstelling van dit plan zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma 

richtinggevend. 

❖ We geven uitvoering aan de (projectmatige) activiteiten die voortvloeien uit het 

integrale veiligheidsplan. Daarbij gaat het, zoals het er nu uit ziet, om de aanpak 

van illegale bewoning op recreatieterreinen en overige adresfraude, het 

voorkomen van criminaliteit bij leegstand in buitengebied, de aanpak van 

woonoverlast en jeugdoverlast en -criminaliteit. Voor het maken van 

veiligheidsbeleid hiervoor en het opzetten en aansturen van projecten 

voortvloeiend uit het IVP, stellen we één extra ambtenaar openbare veiligheid 

(AOV-er) aan. 

 

2. We willen dat de gemeente veiliger wordt doordat criminaliteit en woonoverlast 

verminderen. Dit betekent meer aandacht voor preventie aan de ene kant en meer 

handhaving aan de andere kant.  

❖ We maken ons sterk voor de komst van een extra wijkagent, maar hebben op de 

besluitvorming daarover geen directe invloed. We versterken de signalerende en 

repressieve handhavingskant door de inzet van een extra buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA). Dit kan gevolgen hebben voor het beroep dat we 

doen op juridische capaciteit.  

❖ Wij staan niet toe dat er een of meerdere coffeeshops of waterpijpcafés / shisha-

lounges in de gemeente worden gerealiseerd en zullen de nuloptie (wat betreft 

coffeeshops) dus uitbreiden.  

❖ We zetten extra in op repressie ten aanzien van drugsoverlast en –criminaliteit 

door versterking van de handhavingscapaciteit (de extra BOA).  

❖ We zetten in op de preventie van drugsgebruik en verslaving mede door de 

versterking van de ´ketenregie zorg en veiligheid´ (de samenwerking van de partijen 

die bij het oplossen van deze problematiek betrokken zijn).  

 

3. We willen dat de hulpdiensten (zoals politie, brandweer en ambulance) snel ter 

plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. 

❖ We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn. Daar 

maken we ons sterk voor.  

 

4. We willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder het 

Deltaplan Maas, de Lob van Gennep, wateroverlast bij extreme regenval en 

hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.  

❖ We blijven participeren in de verschillende hoogwaterveiligheidsgremia. We 

hebben daarbij twee kernambities: hoogwaterbescherming én het versterken van 
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de ruimtelijke kwaliteit. We willen daartoe komen tot behoud, versterking en 

verbinding van de unieke landschappelijke kwaliteiten en het cultuurhistorisch 

erfgoed in het waterbergend winterbed; mede als onmisbare basis voor een vitale 

vrijetijdseconomie.  

❖ Wij doen mee aan een verkenning in het kader van het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk naar de meest wenselijke 

variant voor de inrichting van de Lob van Gennep als retentiegebied. Met de 

verkenning zijn voorbereidingskosten gemoeid en (uiteindelijk ook) 

uitvoeringskosten die met name liggen in de sfeer van verbetering van de 

toeristisch-recreatieve infrastructuur van de gemeente. Daarbij gaat het om de 

realisering van de zogeheten meekoppelkansen die zeer veel potentie hebben 

mede gezien de verwachte medefinanciering vanuit het Rijk. Slechts voor de 

voorbereidingskosten willen we nu al verplichtingen aangaan.  

 

5. We willen dat er op korte termijn helderheid ontstaat over de manier waarop de 

verkeersproblematiek op de Zwarteweg opgelost kan worden, opdat we vervolgens 

zo snel mogelijk de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen. 

❖ We doen nog in 2018 onderzoek naar de mogelijke maatregelen om de Zwarteweg 

verkeersveilig te maken en beginnen aanvang 2019 met het in gang zetten van de 

uitvoering van de maatregelen; ook als dat inhoudt het realiseren van een nieuwe 

verbinding tussen de Ringbaan en de N271.  

 

6. We willen dat de gemeente verkeersveiliger wordt door de aanpak van 

problematische verkeersknelpunten op het gemeentelijk grondgebied.  

❖ We geven in 2018 gevolg aan de raadsopdracht om in beeld te brengen welke 

problematische knelpunten er zijn in relatie tot verkeer en zullen daarbij samen 

met de verkeerskoepel optrekken. Op basis daarvan zullen wij de raad nog in 2018 

een voorstel doen voor de aanpak van die knelpunten.  

❖ We maken werk van de oplossing van reeds bekende knelpunten en gaan 

bijvoorbeeld aan de slag met de planvorming voor het verkeersveilig maken van de 

kruising Hoofdstraat / Hoogveld / De Groote Heeze in Heijen. De herinrichting van 

deze kruising nemen we mee in project Haven Heijen; zowel wat de voorbereiding 

als de uitvoering betreft.  

❖ We gaan verder met de provincie in overleg om de N271 op zo kort mogelijke 

termijn aangepast te krijgen waarbij het scenario ´tweemaal tweebaans´ het 

uitgangspunt is. Samen met de provincie willen we bekijken of de herinrichting 

gecombineerd kan worden met het verbinden van Gennep met de Maas en de 

realisering van onze ambities op het gebied van de vrijetijdseconomie.  

❖ We gaan verder met de uitwerking van het gemeentelijke verkeers- en 

vervoersplan (GVVP) en de verkeersmaatregelen/projecten die in relatie daarmee 

reeds in de begroting zijn opgenomen. We gaan het GVVP actualiseren binnen het 
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proces van het regionale mobiliteitsplan / Trendsportal en we stellen een actueel 

verkeersveiligheidsplan op waarin rekening wordt gehouden met de doelen en 

projecten die onderdeel vormen van Trendsportal. 

❖ We zetten stappen om de overlast van vrachtverkeer in de kernen Ottersum en 

Ven-Zelderheide te beperken.  

❖ Om onze ambities op het gebied van verkeer te kunnen realiseren, zullen we extra 

personele middelen inzetten. 
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Ambitie IV 

Samen onderweg naar een bruisende gemeente 

Visie 

Wij vinden dat de gemeente op economisch gebied tot een bruisende gemeente moet 

worden. De randvoorwaarden daartoe zijn in ruime mate aanwezig. Onze 

bedrijventerreinen moeten uitstraling hebben en veilig zijn. De lokale (en regionale) 

vrijetijdseconomie floreert doordat we samen met inwoners en ondernemers optimaal 

gebruik maken van de onderscheidende kwaliteiten waarover we beschikken. Het 

historische stadshart van Gennep klopt als nooit tevoren doordat we beschikken over 

actieve samenwerkende ondernemers en een compact aantrekkelijk winkelgebied waar het 

zowel voor run-shoppers als fun-shoppers aangenaam toeven is. Voor een brede keuze aan 

horecagelegenheden en leuke kleine winkeltjes moet je in Gennep zijn. Ook de overige 

kernen dragen vanwege hun unieke kwaliteiten bij aan het toeristisch-recreatieve product 

gemeente Gennep.  

Doelen en activiteiten 

1. Wij willen dat er in de gemeente Gennep een uitstekend ondernemersklimaat heerst.  

❖ We stellen ons open en ondernemend op en zullen zowel collectief als individueel 

het contact met ondernemers, stichtingen, verenigingen (en inwoners) opzoeken. 

❖ We gaan er voor zorgen dat de gemeente te boek komt te staan als coöperatief, 

ondernemend en meedenkend.  

foto: Lieneke Holtermans 
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❖ We gaan samen met ondernemers, eigenaren van panden en overige 

belanghebbenden een visie op bedrijventerreinen ontwikkelen waarin 

parkmanagement een plaats krijgt.  

• We zijn bereid een bijdrage te leveren aan centrummanagement en 

parkmanagement, indien ondernemers hieraan behoefte hebben en bereid 

zijn hier zelf ook aan bij te dragen.  

• We willen dat al onze bedrijventerreinen vitaal zijn en optimaal benut worden. 

Samen met ondernemers en andere belanghebbenden willen we komen tot de 

door ons gewenste kwaliteitsverbetering. Wat ons betreft is er ruimte voor 

inbreiding van terreinen en (indien van toepassing) uitbreiding van bestaande 

terreinen.  

• We gaan verder met het intensiveren van de publiek-private samenwerking 

zoals in het kader van het Keurmerk Veilig ondernemen voor 

bedrijventerreinen en het Keurmerk Veilig Buitengebied. We willen deze 

samenwerking gaan uitbreiden ten aanzien van andere keurmerken (zoals die 

voor vakantieparken).  

❖ Wij willen de landschappelijke waarde van het gemeentelijke grondgebied 

behouden en zo mogelijk nog versterken. Een vitale agrarische sector is onder 

andere daartoe van groot belang.  

• We blijven structureel in overleg met de agrarische sector.  

• Wij gaan ondernemers in het buitengebied faciliteren om, indien zij dat 

wensen, tot bedrijfstransformatie te komen passend binnen de ambities van de 

gemeente. Zulks om preventief (verborgen) armoede te voorkomen, de 

leefbaarheid in de gemeente te versterken en criminaliteit te voorkomen / te 

verminderen. 

❖ Wij blijven actief met ondernemers en initiatiefnemers meedenken over de 

ontwikkeling van projecten en over de herbestemming van terreinen die nog 

ontwikkelbaar zijn. 

 

2. Wij willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de 

weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.  

❖ We laten op korte termijn een integraal plan maken voor de opwaardering van het 

historische centrum van Gennep (benadrukken van de cultuurhistorische uitstraling 

van het centrum) en het ontmoedigen van niet-bestemmingsverkeer. We willen 

meer onderscheidend vermogen bewerkstelligen en meer bezoekers te trekken. 

Het kritisch en creatief kijken naar het parkeren in de kern maakt daarvan 

onderdeel uit.  

❖ In aansluiting op de centrumvisie (winkelleegstand) zijn we in overleg met de 

provincie Limburg en gaan we acties ontwikkelen die leiden tot het terugdringen 

van de winkelleegstand. We proberen voor de maatregelen in dat kader provinciale 

subsidie te verwerven. 
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❖ We willen onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om in het kader van 

leegstandsbestrijding beleid (belasting)maatregelen te treffen.  

❖ We gaan investeren in de herinrichting van de Pottenhoek in Gennep en willen 

daarbij ook kijken naar het bredere kader (opwaardering van het winkelgebied). We 

zetten hierbij in op het verwerven van provinciale subsidie.  

❖ We gaan samen met de ondernemers, eigenaren van panden en overige 

belanghebbenden een plan ontwikkelen om het Gennepse winkelgebied vitaler te 

maken en dit plan mede ten uitvoering brengen. 

❖ We maken een acquisitieplan om mogelijke belangstellenden voor vestiging in het 

winkelcentrum van Gennep gericht te kunnen benaderen.  

❖ Er moeten meer mensen naar het centrum van Gennep komen voor een 

gastronomische belevenis. Daartoe gaan wij actief werven en ons planologisch 

instrumentarium ter verbetering/actualisering aan een nader onderzoek 

onderwerpen. 

 

3. We zetten Gennep op de kaart door actief aan de slag te gaan met marketing en 

promotie. 

❖ Om bewoners en bezoekers te voorzien van toeristische informatie, gaan we de 

website van de gemeente verrijken met een toeristisch gedeelte. Daarnaast 

onderzoeken we of we via sociale media onze gemeente toeristisch beter op de 

kaart kunnen zetten (bijvoorbeeld met Instagram).  

❖ We gaan samen met onze ondernemers kijken naar een effectieve wijze van 

vermarkting van Gennep en de regio.  

❖ We gaan aan de slag met de promotie van evenementen door het realiseren van 

een online evenementenkalender en door het vervangen van de bestaande 

evenementenborden door digitale borden.  

❖ Voor de aantrekkingskracht van onze gemeente is een instituut als Roepaen van 

groot belang. Wij zullen ons blijven inspannen om deze voorziening voor de 

gemeente te behouden.  

 

4. Wij willen als gemeente zowel voor bewoners als bezoekers onderscheidend zijn. Bij 

ons kun je zowel natuur en landschap als cultuurhistorie écht beleven. Dat moet er 

toe leiden dat de gemeente Gennep meer bezoekers gaat trekken die gemiddeld 

genomen langer blijven en vaker terugkomen. 

❖ We gaan verder met de uitvoering van het Programma Versterking 

Vrijetijdseconomie en staan open voor nieuwe ontwikkelingen op toeristisch-

recreatief gebied. Dit doen we samen met ondernemers, verenigingen en 

stichtingen.  

❖ Wij zullen het Programma Versterking Vrijetijdseconomie verrijken met ´het 

verhaal van Gennep´ een kader van waaruit inwoners en ondernemers enthousiast 

over het toeristisch product Gennep kunnen worden gemaakt en er meer gericht 
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promotie kan plaatsvinden. Investeringen in onze vrijetijdseconomie moeten 

samenhang vertonen en hun basis vinden in ´het verhaal van Gennep´.  

❖ We gaan de randvoorwaarden scheppen om de verblijfsrecreatie in de gemeente 

verder te versterken om te komen tot een veelkleurig en uitgebreid palet aan 

overnachtingsmogelijkheden binnen onze gemeente. Ook de vestiging van een 

nieuw hotel staat op ons wensenlijstje.  

❖ We werken aan de zichtbaarheid van kunst en cultuurhistorie, dit als onderdeel van 

´het verhaal van Gennep´. Daartoe laten we een cultuurhistorische waardenkaart 

maken en blijven we gebruik maken van onze cultuurcoach die op educatief gebied 

actief is.  

❖ We zien de landsgrens met Duitsland niet als een barrière, maar als een kans. We 

willen dat het grensgebied voor inwoners en bezoekers van onze gemeente meer 

beleefbaar wordt. Dit doen we door het intensiveren van de samenwerking met 

onze buurgemeenten aan de andere zijde van de landsgrens (onder andere in 

euregionaal verband) en het realiseren van aanvullende grensoverschrijdende 

toeristisch-recreatieve verbindingen. 

❖ Als regionaal trekker van het thema vrijetijdseconomie werken we samen met de 

regio aan het vitaliseren van de toeristisch-recreatieve sector. Met een vitale sector 

trekken we meer bezoekers naar de regio en vergroten we de bestedingen. Uit 

onze regionale inspanningen vloeien ook op lokaal niveau acties voort.  

❖ Samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Bergen willen wij toe naar 

versterking van onze gemeentegrensoverschrijdende toeristisch-recreatieve 

infrastructuur. Dit doen we in het kader van de samenwerking van de Regiovisie 

Maasduinen die ook door de provincie Limburg wordt ondersteund.  

❖ Wij willen onze gemeente nóg aantrekkelijker maken door het versterken van (de 

beleefbaarheid) van onze unieke cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke 

omgeving. In dit kader ondersteunen wij initiatieven op het gebied van 

cultuurhistorie, zoals het beleefbaar maken van de verdedigingslinie rondom het 

Genneperhuis (de circumvallatielinie) en het versterken van het imago van Gennep 

als vestingstad én zetten wij in op meer kunst in de openbare ruimte.  

 

5. We willen dat onze ondernemers en inwoners tot ambassadeurs van onze gemeente 

worden. Zij vormen de boegbeelden van de gemeente Gennep.  

❖ We gaan stappen zetten om de inwoners en ondernemers van de gemeente 

Gennep tot ambassadeurs van de gemeente te laten worden en ontwikkelen 

daarvoor een innovatief communicatie- en activiteitenplan.  

❖ We gaan er voor zorgen dat er structureel overleg ontstaat tussen ondernemers in 

de toeristisch-recreatieve sector onderling en de gemeente. 

❖ In Gennep worden jaarlijks meer dan honderd vergunningplichtige evenementen 

georganiseerd. Vanuit het oogpunt van lastenvermindering gaan we onderzoeken 

hoe de procedures te vereenvoudigen, opdat het nog aantrekkelijker wordt om in 
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de gemeente Gennep evenementen te organiseren. We willen het proces van 

aanvragen van evenementen vergemakkelijken, zeker voor degenen die vaker 

evenementen organiseren. 

 

6. Wij willen met name inzetten op duurzaam toerisme en juist voor wandelaars en 

fietsers en bezoekers van de binnenstad / het winkelcentrum interessant zijn.  

❖ We gaan verder met de versterking van onze fiets- en wandelinfrastructuur mede 

gekoppeld aan de grotere gebiedsontwikkelingen die aanstaande zijn. Daarbij 

hebben we ook aandacht voor de doelgroepen mountainbikers en ruiters.



Samen onderweg naar een duurzame gemeente 

 

 
Gemeente Gennep  

 pagina 21 

 

Ambitie V 

Samen onderweg naar een duurzame gemeente 

Visie 

De energietransitie en de verduurzaming van de samenleving vormen twee belangrijke 

uitdagingen voor de komende jaren. De opgave vanuit het Rijk om los te komen van het gas 

en de vorming van het nieuwe nationale klimaatakkoord zullen de in deze raadsperiode de 

nodige impact hebben. Wij hebben als gemeente een belangrijke voorbeeldrol om te 

komen tot de noodzakelijke verduurzaming van de lokale samenleving. We willen samen 

met inwoners en ondernemers vorm en inhoud geven aan de omslag die we moeten maken 

en willen daarbij met name gebruik maken van instrumenten die hun meerwaarde reeds 

bewezen hebben. Bovendien willen we qua ambitie aanhaken bij het klimaatakkoord.  

Doelen en activiteiten 

1. Wij willen uitvoering geven aan de visie ´duurzaam Gennep´ die eind 2017 door de 

gemeenteraad is vastgesteld. Onze speerpunten daarbij zijn het minimaliseren van de 

´Gennepse voetafdruk´ en het invullen van onze voorbeeldfunctie, omdat we juist op 

deze terreinen verwachten het verschil te kunnen maken. 

❖ In de komende vier jaar gaan wij er voor zorgen dat het duurzaamheidsbesef een 

integraal onderdeel van het gemeentelijk denken wordt. Deze ontwikkeling zal, 

totdat het duurzaamheid intrinsiek is geworden, worden aangestuurd vanuit het te 

realiseren energieloket/duurzaamheidsloket. Een en ander past ook binnen ons 

streven om bij te dragen aan het behalen van de global goals.  
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❖ Om duurzaamheid integraal deel van het bestuurlijk gemeentelijk denken te laten 

worden, nemen we bij elk begrotingsprogramma een duurzaamheidsparagraaf op. 

❖ Bij inkoop en aanbesteding is duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium.  

❖ Wij zullen de voortgang van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en 

de effecten daarvan jaarlijks monitoren aan de hand van een energiescan.  

 

2. We willen dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot informatie, 

diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om hun eigen huishouden en bedrijf 

duurzaam te kunnen inrichten. 

❖ Wij willen in 2019 komen tot de realisering van een (digitaal en fysiek) energieloket 

/ duurzaamheidsloket waar ondernemers en inwoners terecht kunnen voor 

informatie over verduurzaming van hun eigen bedrijf of huishouden. Via dit loket 

zullen ook de nodige educatieve activiteiten worden geïnitieerd en wordt 

bijgedragen aan de realisering van de overige duurzaamheidsdoelstellingen zoals 

het stimuleren van de realisering van energiecoöperaties 

 

3. We willen dat binnen de gemeente de komende jaren in ieder geval ten dele in de 

eigen energiebehoefte wordt voorzien. 

❖ Wij verlenen medewerking aan de realisering van een zonnepark in de omgeving 

van bedrijventerrein De Brem en soortgelijke initiatieven op voorwaarde dat zij 

ruimtelijk inpasbaar zijn en geen afbreuk doen aan het karakter van de gemeente 

Gennep dat ons in het kader van toerisme en recreatie voor ogen staat. De 

realisering van het eerstgenoemde park is voorzien in de loop van 2019. 

❖ Wij zullen stappen zetten om zo mogelijk alle bedrijven te verleiden om 

zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Daarbij denken we aan bedrijven op alle 

bedrijfsterreinen en zeker aan de bedrijfsgebouwen die op bedrijventerrein De 

Brem zijn en worden gerealiseerd. We streven naar realisering in 2019/2020.  

 

4. We willen dat we komen tot verduurzaming van de gebouwen die van de gemeente 

zijn en het gemeentelijk wagenpark en het terugdringen van het gemeentelijke 

energieverbruik.  

❖ We zorgen dat het gemeentekantoor duurzaam wordt.  

❖ Bij vervangingsinvesteringen betreffende het wagenpark en de overige 

gemeentelijke apparaten en machines is verduurzaming wat ons betreft een 

randvoorwaarde. 

❖ Bij groot onderhoud van gebouwen die van de gemeente zijn, zetten we in op 

verduurzaming van de betreffende gebouwen.  

❖ Wij gaan stimuleren dat onze medewerkers meer gebruik gaan maken van 

(elektrische) fietsen in het woon-werkverkeer. We gaan mede in dit kader kijken 

naar de aanschaf van (elektrische) bedrijfsauto´s.  
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5. We willen dat er in de gemeente alleen nog gasvrij wordt gebouwd en er op 

vrijwillige basis door eigenaren stappen worden gezet in de richting van het gasvrij 

maken van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen. Wij zullen de komende vier 

jaar onze bijdrage leveren aan een gasvrij Nederland. 

❖ We onderschrijven de ambities van het rijk om gebouwen gasvrij en 

toekomstbestendig te laten zijn en zullen daaraan onze bijdrage leveren.  

❖ Bij de verduurzaming van de gebouwen die van de gemeente zijn, zorgen we er (als 

het even kan) voor dat de betreffende gebouwen na groot onderhoud gasvrij zijn. 

❖ We zullen inwoners proberen te verleiden hun (bestaande) woningen gasvrij te 

maken door het beschikbaar stellen van informatie onder andere over subsidies die 

daarvoor mogelijk beschikbaar komen. 

  

6. We willen dat de lokale afvalstroom ingeperkt en de scheiding van fracties verder 

bevorderd wordt. Het hiertoe ingezette beleid zullen wij continueren.  

❖ We gaan op basis van onze duurzaamheidsvisie in gesprek met onze inwoners om 

samen te verkennen hoe zij afval meer en beter kunnen scheiden. De maatregelen 

die uit dat gesprek naar voren komen en die wij als overheid moeten treffen, zullen 

wij in beeld brengen en (indien dat budgettair verantwoord is) ook ten uitvoer 

brengen.  

 

7. We willen dat we als gemeente vanuit een positieve en constructieve houding 

bijdragen aan het bewustzijn van inwoners en ondernemers en daarmee bijdragen 

aan gedrag dat wij in het kader van duurzaamheid wenselijk achten. 

❖ We gaan onderzoeken of het mogelijk is de legesverordening zodanig aan te passen 

dat groene initiatieven niet worden afgeremd door hoge legeskosten.  

❖ Wij zullen onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en de middelen die 

wij daartoe ingezet hebben, zichtbaar maken voor burgers en ondernemers met 

name om invulling te geven aan onze voorbeeldrol.  

❖ We ondersteunen de milieu- en energietransitie door (het stimuleren van) het 

overschakelen op schone en stille mobiliteit: we dragen er in deze periode 

aantoonbaar aan bij dat meer mensen een elektrische fiets gaan gebruiken. 

❖ We gaan over tot verbetering van ons fietsnetwerk (ook in toeristisch-recreatief 

perspectief), opdat de fiets een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto 

wordt.  

❖ Wij willen in het kader van de ondersteuning van de energietransitie toe naar het 

verbeteren van de laadsystemen voor elektrische voertuigen en fietsen in de 

openbare ruimte en bij ondernemers. Als werkgever willen we deelvervoer 

bevorderen.  

❖ We gaan onderzoeken of het instellen van een duurzaamheidsprijs nuttig kan zijn 

om verduurzaming van de lokale samenleving te bevorderen en willen de instelling 

daarvan koppelen aan het herhalen van de energiebraderie. De duurzaamheidsprijs 
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kan uitgereikt worden tijdens een jaarlijks te organiseren festijn waar ook andere ´ 

huldigingen´ plaats kunnen vinden.  

❖ We gaan er aan bijdragen dat niet alleen eigenaren van huizen meedoen aan 

verduurzaming, maar ook huurders van woningen. Woningbouwcorporaties 

vervullen hierin een belangrijke rol. Wij zullen er in onze prestatieafspraken met 

Destion en Mooiland aandacht aan besteden.  

❖ We willen er voor zorgen dat ook inwoners met een kleine beurs aangehaakt 

worden/blijven bij de energietransitie.  

 

8. We willen bijdragen aan de klimaatadaptatie. 

❖ We gaan het thema klimaatadaptatie onderdeel laten zijn van onze ruimtelijke 

plannen en onze projecten die spelen in de openbare ruimte. 

❖ Wij gaan meer werk maken van het afkoppelen van hemelwater opdat het van 

daken via goten en buizen niet meer rechtstreeks in het riool terecht komt. Dit ter 

voorkoming van verdroging en verbetering van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. Hiertoe gaan we meer ruchtbaarheid geven aan het bestaan van 

de subsidie die daarvoor bestaat en communiceren over de noodzaak tot 

afkoppeling.  
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Ambitie VI 

Samen onderweg naar een klantgerichte gemeente 

Visie 

De inwoners en ondernemers van de gemeente Gennep kunnen rekenen op een 

meedenkende gemeente die maatwerk levert. De gemeentelijke dienstverlening sluit aan 

bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze klanten. We hechten aan 

burgerparticipatie en overheidsparticipatie, maar willen onze inwoners en ondernemers 

niet overvragen. We hebben een flexibele rolopvatting: er is veel ruimte voor initiatieven 

vanuit de lokale samenleving zelf, maar als het nodig is, zijn we ook bereid zelf de regie te 

nemen. We vinden het belangrijk om met de hele raad vorm te geven aan onze 

gezamenlijke ambities en de komende vier jaar samen op te trekken.  

Doelen en activiteiten 

1. Wij willen dat de gemeentelijke grondhouding zich nog verder ontwikkelt in de 

richting van een proactieve meedenkende gemeente. 

❖ We vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en anderen initiatieven 

kunnen ontplooien, die wij als gemeente ondersteunen. Ook willen wij hen 

betrekken bij plannen die we zelf oppakken. Om deze processen in goede banen te 

leiden, ontwikkelen wij in 2019 een leidraad voor burger- en overheidsparticipatie. 

❖ Als inwoners en ondernemers komen met plannen, suggesties, ideeën en 

initiatieven benaderen wij die vanuit een positieve grondhouding.  
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❖ Wij willen samen en in goed overleg met inwoners en ondernemers vorm geven 

aan de eigen omgeving, de toekomst van de gemeente Gennep en de 

gemeentelijke dienstverlening zonder hen daarbij te overvragen.  

 

2. Wij willen dat onze dienstverlening in de richting van inwoners en ondernemers 

verder verbetert waarbij we extra aandacht hebben voor de zwakkeren in onze 

samenleving; we willen maatwerk leveren.  

❖ We willen via een tevredenheidsonderzoek achterhalen wat de bevindingen en 

wensen van onze klanten zijn. Vervolgens willen we bepalen op welke onderdelen 

we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Vooruitlopend op het onderzoek en 

de uitkomsten gaan we nu al uitvoering geven aan de mogelijkheid om 

reisdocumenten (thuis) te laten bezorgen. 

❖ We zullen onze dienstverlening wat betreft de bereikbaarheid in het kader van het 

sociaal domein nog eens goed tegen het licht houden, om te bezien of we nog 

verbeterstappen kunnen zetten. Het onderzoek hiernaar doen we nog in 2018. Ook 

onderzoeken we de mogelijkheden voor administratieve lastenverlichting en 

bestandskoppeling, zodanig dat we minder bij inwoners hoeven uit te vragen en 

meer rechten automatisch kunnen toekennen of verlengen op basis van bekende 

gegevens. 

❖ We willen borgen dat ook in pieksituaties de wachttijd voor keukentafelgesprekken 

niet meer dan twee weken beslaat.  

❖ We zullen de dienstverlening aan onze ondernemers uitbreiden en dat combineren 

met het vragen van aandacht voor de re-integratie van mensen die zonder werk 

zitten.  

 

3. Wij willen dat onze klanten zowel digitaal als via persoonlijk contact gebruik kunnen 

maken van onze dienstverlening.  

❖ We gaan meer werken op locatie en onderzoeken of we sociale media breder 

kunnen inzetten voor onze dienstverlening.  

❖ We streven naar een zo laag mogelijke administratieve lastendruk door goed te 

kijken naar onze processen. Daarbij willen we de ervaringen van onze klanten (de 

afnemers van onze dienstverlening) betrekken. 

❖ We gaan door met de implementatie van de ambities die de gezamenlijke 

overheden hebben geformuleerd op het gebied van de digitale agenda 2020. 

❖ We zullen inwoners en ondernemers van de gemeente Gennep actief en frequent 

informeren over de manier waarop zij op basis van hun eigen behoefte (al dan niet 

op afspraak en al dan niet fysiek) gebruik kunnen maken van onze dienstverlening.  

❖ Met klachten gaan we constructief om; die zien we als gratis adviezen. 

❖ Om onze dienstverlening op een kwalitatief gezien goed niveau te houden, 

investeren we de komende jaren in de daartoe benodigde ICT-middelen.  
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4. Wij willen samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de 

Regio Noord Limburg om onze ambities te verwezenlijken. We blijven ons daarbij 

constructief en coöperatief opstellen en hebben oog voor de belangen van anderen 

hebben. 

❖ Daar waar zich kansen voordoen zullen wij daarop inhaken onder de voorwaarde 

dat die kansen bijdragen aan de realisering van onze ambities 

❖ Op het gebied van Vergunningen, Handhaving en Toezicht onderzoeken we of de 

samenwerking met Venray, Mook en Middelaar, Horst aan de Maas en Gennep 

geïntensiveerd en geformaliseerd kan worden. 

❖ Met name in de sfeer van versterking van de vrijetijdseconomie zullen wij 

nadrukkelijk de samenwerking met onze buur- en regiogemeenten opzoeken.  

❖ Verder zullen we in de sfeer van verbetering van de dienstverlening en 

optimalisering van de bedrijfsvoering samenwerking met onze buren blijven 

zoeken.  

 

5. Wij willen gebruik maken van de energie en de creativiteit van alle fracties binnen de 

gemeenteraad om de gemeente leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer 

en klantgerichter te maken. 

❖ In de loop van 2019 zullen we (of de griffie) de eerste van de door de coalitie 

toegezegde jaarlijks te houden Heidag voor de leden van de gemeenteraad 

organiseren.  

❖ We vinden het met de coalitie een goed idee om de deze zittingsperiode niet alleen 

collegebezoeken te houden, maar ook raadsbezoeken. We stellen ons voor dat het 

initiatief hiertoe komt vanuit de raad zelf en vanuit de griffie. Ook hierbij geldt dat 

we onze inwoners niet moeten ´overvragen´.  

 

6. Wij willen een gedegen financieel beleid voeren om onze ambities te kunnen 

realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting bewoners en 

ondernemers te verbeteren. Wij streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel 

zoveel mogelijk binnen de perken te houden.  

❖ Wij blijven zorgen voor een verantwoord financieel beleid. We willen de financiële 

ruimte waarover de gemeente beschikt, op een verantwoorde manier inzetten voor 

de realisering van onze ambities. Daartoe zullen we verschillende reserves 

aanspreken zonder daarbij de gezonde financiële positie van de gemeente in gevaar 

te brengen. De eerste voorstellen daartoe doen wij bij gelegenheid van de 

presentatie van de begroting 2019 en verder. 

❖ Wij starten nog in 2019 met het beperken van de gemeentelijke lastendruk. Zowel 

de toeristenbelasting als de onroerende zaakbelastingen houden we op het niveau 

van 2018. De gebruikelijke trendmatige verhoging van deze belastingen laten we 

dus achterwege. Hiervoor is aanpassing van de meerjarenbegroting nodig. Verdere 
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beperking van de lastendruk willen we bezien in het kader van de overige ambities 

en de kosten van realisering daarvan.  

 

En dan tot slot…  

In dit programma zijn vele ambities opgenomen die slechts uitvoerbaar zijn, indien er ook in 

de sfeer van projectcapaciteit (al dan niet tijdelijk) uitbreiding plaatsvindt. Bij de ambities in 

de projectmatige sfeer gaat het bijvoorbeeld om de voorbereiding en uitvoering van 

projecten als de aanpak van de problematiek van de Zwarteweg, de verduurzaming van de 

gebouwen die van de gemeente zijn, de revitalisering van het winkelhart van Gennep, de 

nieuwbouw van de sporthal en diverse (andere) verkeersprojecten. Voor dit soort projecten 

willen we niet investeren in vaste ambtelijke capaciteit (dus uitbreiding van de formatie), 

maar gezien de tijdelijke aard van de werkzaamheden en het wisselende karakter daarvan 

vooral tot inhuur overgaan indien dit aan de orde is. Daarbij kijken we eerst naar de 

kwaliteit van onze eigen organisatie en de eventuele inhuur wordt daarop afgestemd.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLLE KRACHT VOORUIT! 
KANSEN ZIEN VOOR ELKAAR IN GRENZELOOS GENNEP 
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