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Voorwoord 

Begin oktober 2020 treedt een nieuwe burgemeester aan. Op dat moment zit er al sinds 

enkele maanden een andere portefeuillehouder sociale zaken aan het roer. Het college 

heeft dus letterlijk en figuurlijk een nieuw gezicht gekregen. Een mooi moment voor een 

tussenrapportage. Met name ook omdat we ruim voorbij de helft van deze raadsperiode 

zitten en we de eerste coronagolf samen hebben doorstaan. 

Het is met gepaste trots dat wij deze tussenrapportage  aan onze nieuwe burgemeester en 

de gemeenteraad aanbieden. We zijn blij met de vele resultaten die we de afgelopen jaren 

hebben geboekt, ondanks de tegenwind in de afgelopen maanden. We zijn ingenomen met 

wat we samen gepresteerd hebben, maar realiseren ons dat we nog met voldoende 

uitdagingen te maken hebben in het restant van deze raadsperiode. Daar willen we graag 

samen met onze nieuwe burgemeester de tanden in zetten. We hopen dat deze 

tussenbalans inspirerend werkt vanuit de wetenschap dat daadkracht daadwerkelijk tot 

resultaten leidt en vanuit de overtuiging dat we zowel bestuurlijk als organisatorisch 

voldoende krachtig zijn om de gemeente Gennep voor onze inwoners nog leefbaarder, 

socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken.  

Als schot voor de boeg willen we graag aan het begin van deze ‘stand van zaken’ opmerken 

dat we de samenwerking met de gemeenteraad door de bank genomen als bijzonder 

constructief ervaren. De manier waarop we de besluitvorming op dit moment 

georganiseerd hebben (informatiebijeenkomsten, voorbereidende raadsvergaderingen en 

besluitvormende raadsvergaderingen) werkt doorgaans prima. We hebben de overtuiging 

dat onze nieuwe burgemeester een stevige bijdrage kan leveren aan de realisering van ons 

aller ambities en de uitbouw van de band die we vanuit raad, college en organisatie met de 

samenleving hebben opgebouwd. We hopen dat deze tussenbalans hem daarbij tot hulp is.  

Deze tussentijdse rapportage bestaat uit een hoofdstuk over zaken die de afgelopen 2 jaar 

onverwacht op ons pad kwamen en een nadere beschouwing van de diverse ambities uit 

het collegeprogramma.  

 

Burgemeester en wethouders van Gennep 

De secretaris,    De burgemeester, 

 

 

 

Jacqueline Nijland   Willibrord van Beek 
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Wat kwam er tussentijds zoal op ons pad… 

Ruim 2 jaar geleden is het collegeprogramma vastgesteld. Daarmee kon onze reis beginnen. 

We wisten toen niet wat ons pad zou kruisen. We werkten uiteraard aan alle projecten die 

met naam en toenaam in het programma werden genoemd. Er dienden zich echter ook 

kansen en uitdagingen aan die we met zijn allen niet hadden voorzien, maar die wel de 

nodige impact hebben. De meest noemenswaardige belichten we hier kort.  

Corona 

De pandemie die ons in het 1e kwartaal van dit jaar overviel, heeft grote gevolgen ook voor 

ons als gemeente Gennep. Met de bestrijding van corona (waarvoor de regionale 

rampenorganisatie werd opgetuigd) waren vele ambtelijke uren gemoeid. Een belangrijk 

deel van die tijd werd besteed aan het ondersteunen van ondernemers die door het virus in 

zwaar weer dreigden terecht te komen (of al waren gekomen). Een ander belangrijk deel 

van die tijd werd besteed aan de ondersteuning van onze verenigingen die door de van 

overheidswege opgelegde beperkingen het financieel voor de kiezen kregen. Ook onze 

dienstverlening werd conform de richtlijnen van het RIVM aangepast en onze medewerkers 

konden niet of nauwelijks meer in het gemeentekantoor terecht. We hebben er met zijn 

allen het beste van gemaakt en we zijn er trots op dat we ons in de richting van onze 

ondernemers en inwoners  in positieve zin hebben weten te onderscheiden.  

De naweeën van corona zullen nog lang voelbaar zijn en naar onze inschatting uiteindelijk 

negatief van invloed zijn op de gemeentelijke financiën. We hebben echter opnieuw laten 

zien dat we er zijn voor onze inwoners! 
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Strategische regiovisie 

In het voorjaar van 2020 hebben de 8 gemeenten in de Regio Noord Limburg de nieuwe 

strategische regiovisie vastgesteld. Op basis van die visie hebben we een deal met het rijk 

gesloten (de Regio Deal) en met de provincie overeenstemming bereikt over een 

ambitieuze Investeringsagenda. Het sluitstuk van een en ander is de samenstelling van een 

uitvoeringsprogramma (‘de gezondste regio’) waar we momenteel druk mee bezig zijn. Een 

deel van de ambities die neergelegd zijn in de strategische visie passen naadloos op de 

ambities uit het collegeprogramma. Bijvoorbeeld de thema’s die te maken hebben met een 

vitale arbeidsmarkt, gezondheid, veiligheid en vrijetijdseconomie. Rijk en provincie zijn 

bereid fors in de regio te investeren op voorwaarde dat ook de regio zelf daartoe bereid is. 

Wij als gemeente Gennep zijn bereid ons steentje bij te dragen om de regio te laten worden 

tot ‘de gezondste regio’, maar dat betekent voor ons wel dat ook onze inwoners er 

aantoonbaar de meerwaarde van moeten gaan ervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statenvoorstel ‘Kwaliteit Limburgse Centra’ 

Een van de kansen die zich in het afgelopen jaar voordeed, was het aantreden van een 

nieuw ambitieus provinciebestuur dat ons al snel na aantreden uitnodigde om te komen 

met te subsidiëren projecten ter versterking van de kwaliteit van onze kernen. Die 

handschoen hebben we direct opgepakt en we zijn op dit moment (augustus 2020) bezig te 

komen tot een samenwerkingsagenda met de provincie die tot gevolg moet hebben dat we 

samen werk gaan maken van de realisering van het dorpshart in Ven-Zelderheide én het 

beter beleefbaar maken van het Genneperhuis. De samenwerkingsagenda gaat na het 

zomerreces van 2020 afgerond en ondertekend worden. Het gaat hierbij om een 

provinciale subsidie van tussen de 1 en de 1,5 miljoen Euro.  

Naar een andere arbeidsmarktregio?  

Uit het onderzoek dat heeft geleid tot onze arbeidsmarktvisie blijkt dat onze gemeente een 

gezonde arbeidsmarkt heeft met voldoende differentiatie. We zijn niet van een of enkele 
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sectoren afhankelijk. Wel is duidelijk dat we werkgevers meer moeten gaan ondersteunen 

bij het verkrijgen van passend personeel bij een krimpende beroepsbevolking. Daartoe 

moeten we een actievere rol pakken om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te 

brengen en willen we de strategische samenwerking met INTOS versterken. In dat licht zijn 

we ons op basis van een besluit van de raad aan het oriënteren op het overstappen naar de 

arbeidsmarktregio Noordoost Noord-Brabant. De eerste verkenningen daarvoor hebben we 

al in gang gezet en de eerste signalen stemmen hoopvol.   

Beperkte middelen 

Veel van de ambities die zijn neergelegd in het collegeprogramma zijn ook vertaald naar de 

meerjarenbegroting. Omdat het hierbij gaat om forse financiële inspanningen, zijn de 

mogelijkheden om in nieuwe projecten te investeren de komende jaren beperkt. We zullen 

de komende jaren vanuit financieel perspectief dus scherp aan de wind moeten varen, met 

name ook omdat een herverdeling van het gemeentefonds dreigt (die weleens negatief 

voor onze gemeente uit zou kunnen pakken) én omdat de gevolgen van de corona-crisis 

zich ongetwijfeld nog zullen doen gevoelen.  

Andere noemenswaardige belangrijke ontwikkelingen 

 De noodzaak van beleid ten aanzien van arbeidsmigranten en hun huisvesting is de 
afgelopen maanden nog actueler geworden door de corona-problematiek.  
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Ambitie I 

Samen onderweg naar een leefbare gemeente 

Visie (overgenomen uit het collegeprogramma)  

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.  

Stand van zaken 

Raad en college hebben de leefbaarheid in onze gemeente hoog op de agenda staan. Het 

doet ons genoegen te kunnen melden dat we op dit terrein met zijn allen de nodige 

vooruitgang hebben geboekt. Gennep is (zelfs als er een pandemie gaande is) een 

gemeente waar het aangenaam wonen, werken en recreëren is. We hebben met het oog 

op de wat langere termijn een aantal belangrijke zaken in gang gezet voor de leefbaarheid 

van onze gemeente. Door de vaststelling van de omgevingsvisie ”Samen maken we 

Gennep” (23 september 2019) en de strategische regiovisie Noord-Limburg 2040 (2 maart 

2020) hebben we samen met onze inwoners en de gemeenteraad richting gegeven aan de 

ontwikkeling van onze gemeente en de ontwikkeling van de regio waarin we opereren. 

Overigens hebben we niet alleen voor de wat verdere toekomst, maar ook wat betreft de 

korte termijn, ferme stappen voorwaarts gezet.  

Wonen 

Op het gebied van de realisering van woningen in de kernen (een wens van de volledige 

gemeenteraad) hebben we veel voortgang geboekt. De komende 2 jaar zullen er in 

nagenoeg alle kernen nieuwe woningen worden gebouwd waarvan een groot deel in de 

kernen Milsbeek en Ottersum. De provincie heeft middelen toegezegd op basis waarvan we 



 

Samen onderweg … 
 

Gemeente Gennep  

 pagina 8 
 

extra nieuwe woningen in de kern Ven-Zelderheide kunnen realiseren. Verder verwachten 

we dat de plannen voor de invulling van het terrein nabij de Gennepermolen binnenkort 

definitief vorm en inhoud krijgen. Dit laatste is ook voor de vitaliteit en de uitstraling van 

het historische winkelcentrum van groot belang. Wij zullen de raad binnenkort vragen 

akkoord te gaan met een bestemmingsplanwijziging die er toe moet leiden dat de schop 

hier in de loop van 2021 daadwerkelijk de grond in kan. Voor de herontwikkeling hebben 

wij een zeer gerenommeerde ontwikkelaar-architectencombinatie aan weten te trekken. 

 
Woningbouw  aan de Goorseweg in Ottersum 

Woonklimaat  

Het woonklimaat in onze gemeente is de afgelopen jaren verder verbeterd. We hebben 

geïnvesteerd in de voorbereiding en realisering van nieuwe voorzieningen. In het oog 

springend daarbij zijn de bouw van het Kind Expertise Centrum, de voorgenomen bouw van 

de tijdelijke sporthal en het ideeënhuis in Gennep-Zuid. Verder dragen ook de 

voortdurende zorg die we besteden aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de 

verbetering van de fietsinfrastructuur bij aan de aantrekkelijkheid van Gennep als woon- en 

werkgemeente. Dat geldt ook voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor snel internet 

(die inmiddels in uitvoering is) en van belang is voor zowel onze inwoners als voor onze 

ondernemers. Verder hebben we stevig ingezet op de (sociale) veiligheid in onze gemeente. 

Ook in regionaal verband. Dit blijven we ook de komende jaren doen. 

         De bouw van het   

         KEC is van start  

         gegaan 
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Voorzieningen 

In nauw overleg met inwoners en dorps- en wijkraden hebben we de afgelopen 2 jaar de 

nodige concrete stappen gezet om de voorzieningen in onze wijken en kernen op een hoger 

niveau te brengen. Een voorbeeld daarvan is de reeds genoemde realisering van het 

Ideeënhuis in Gennep-Zuid. Verder zijn de plannen voor de herinrichting van het 

Schuttersplein in uitvoering  en kan de realisering van het dorpshart van Ven-Zelderheide 

door de financiële medewerking van de provincie Limburg van start gaan. Bij de 

totstandkoming van de plannen voor dit soort voorzieningen kunnen we bogen op een zeer 

constructieve samenwerking met de diverse dorps- en wijkraden die conform hun eigen en 

onze bedoelingen een steeds zelfstandiger rol hebben gekregen. Zij worden daarbij 

ondersteund door een eigen dorpsondersteuner en kunnen beschikken over een eigen 

budget.  

 
Dorpshart Ven-Zelderheide (in wording) 

En wat hebben we nog meer gerealiseerd? 

 samen met de inwoners een voorzieningenplan voor elke kern. 

 samen met een ondernemer een natuurspeeltuin aan het Reichswald. 

 samen met de omwonenden een natuurspeeltuin bij de Norbertushof.  

 een sportgala voor jongeren en een sportgala voor volwassenen. 

 een subsidieregeling ter compensatie voor de OZB voor verenigingen. 

 een nieuw programmaplan ‘Gennep Doet Mee’. 

 

En waar zijn we in 2020 nog mee bezig? 

 een alternatieve aanbesteding van de exploitatie van Pica Mare (2020/2021). 

 de opzet van een sportraad / sportkoepel (2020). 

 de ontwikkeling van topsportbeleid (2020). 

 de herinrichting van de N271  

 de herinrichting van de Zwarteweg  

 de voorbereiding van de realisering van een extra (tijdelijke) sporthal 
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Ambitie II  

Samen onderweg naar een sociale gemeente 

Visie (overgenomen uit het collegeprogramma)  

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 (voor zover nodig) de 

randvoorwaarden opdat 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.  

Stand van zaken  

Gennep is een sociale gemeente. Dat is met name te danken aan de inwoners van onze 

gemeente zelf. Een compliment aan hen is op zijn plaats. In elk van onze kernen bestaan 

stevige netwerken van inwoners die hun verantwoordelijkheid nemen en er voor zorgen 

dat het in hun wijk of dorp voor iedereen aangenaam leven is. Als gemeente zorgen wij 

voor de voorzieningen (de accommodaties, de huiskamers, de subsidies en de 

dorpsondersteuners), maar het zijn onze inwoners zelf die er voor zorgen dat het in onze 

gemeente voor iedereen goed toeven is. We zijn trots op wat zij individueel of samen in 

stichtingen, verenigingen en dorps- en wijkraden tot stand hebben gebracht. Wij hebben de 

afgelopen jaren inspanningen geleverd om er voor te zorgen dat ‘onze’ vrijwilligers hun 

werk zonder belemmeringen kunnen doen, hen te faciliteren en te inspireren en vooral de 

ruimte te geven. Het besluit om het ‘Right to Challenge’ te introduceren (28 april 2020), 

past hier uitstekend bij: het woord is aan de samenleving zelf. 

Wij hebben de ambitie om Gennep een sociale gemeente te laten zijn de afgelopen jaren 

uiteraard ook zelf vormgegeven en de verantwoordelijkheid daarvoor niet alleen bij onze 

inwoners gelegd. De prestaties die onze medewerkers de afgelopen maanden hebben 
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geleverd om bijvoorbeeld ondernemers te ondersteunen in het kader van de TOZO-regeling 

is wat ons betreft bewonderenswaardig. Bovendien is het een voorbeeld van hoe 

klantgericht we zijn en hoe we staan voor onze inwoners en ondernemers;  juist als dat het 

hardste nodig is.  

Dat Gennep een sociale gemeente is, ervaren zeker ook onze kwetsbare inwoners. Wat 

onze dienstverlening betreft staan wij zowel letterlijk als figuurlijk dicht bij hen. We denken 

proactief mee en hechten aan het persoonlijke contact, hebben voeling met zowel onze 

inwoners zelf als met het netwerk van professionals waarmee zij te maken hebben. We zijn 

ruimhartig in onze dienstverlening, maar niet vrijgevig. We blijven kritisch. We hebben een 

goede balans gevonden in het verstrekken van noodzakelijke voorzieningen aan de ene 

kant… en het geven van ruimte aan onze inwoners zelf opdat zij ook daadwerkelijk hun 

eigen kracht aan kunnen spreken, aan de andere kant.  

Bij het realiseren van onze ambitie om een sociale gemeente te zijn, weten we ons 

gesteund door onze regiogemeenten die gelijkluidende ambities hebben. We kunnen 

stellen dat Gennep op het gebied van het sociaal domein veel baat heeft bij de regionale 

samenwerking. Dat merken we met name bij specialistische diensten die wij als kleine 

gemeente nauwelijks kunnen leveren zonder dat de kosten te hoog worden of de kwaliteit 

te laag. De kosten in de jeugdhulp waren de afgelopen jaren onvoldoende beheersbaar en 

ook de kosten voor Wmo lopen steeds verder op. Betaalbaarheid en het niveau van 

dienstverlening staan onder druk. Mede daarom hebben we het afgelopen jaar samen met 

onze buurgemeenten nieuwe inkoopkaders ontwikkeld ter voorbereiding op de 

aanbesteding in 2021. Op basis daarvan verwachten we de kosten met ingang van 2022 

voldoende te kunnen beheersen. De komende 2 jaar zien we als overgangsjaren. Mede 

door de regionale samenwerking kunnen we echt werk maken van de transformatie van het 

sociaal domein. Alle regiogemeenten zijn namelijk bezig om de samenleving meer aan zet 

te brengen, stimuleren inwoners om meer zelf regie te nemen en naar elkaar om te zien en 

scheppen daarvoor de benodigde randvoorwaarden.  

 

 

 

 

 

 

 

Huuskamer Milsbeek 
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Beleid  

Op strategisch niveau zijn we bezig met de herijking van het OMO-beleid. Om dat beleid 

goed vorm te kunnen geven hebben we samen met onze partners in 2019/2020 een 

omgevingsanalyse gemaakt. Uit die analyse kunnen we opmaken wat de sociale identiteit 

van de gemeente is, wat de kracht van de eigen samenleving is en wat nodig is om die 

identiteit en eigen kracht van de samenleving verder te versterken. Ook zijn we bezig met 

een onderzoek dat er met name op gericht is de kosten van jeugdzorg, Participatiewet en 

Wmo beheersbaar te houden zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van de 

dienstverlening. Zowel de analyse, het onderzoek en het beleid verwachten we nog dit jaar 

af te ronden. Op 14 april 2020 is de arbeidsmarktvisie vastgesteld waarin de brede taak van 

INTOS in de ondersteuning van alle werkzoekenden is beschreven. Ook is de visie op 

dienstverlening vastgesteld (7 juli 2020), die het overkoepelend kader voor onze 

dienstverlening vormt.  

Transformatie sociaal domein 

Op basis van het OMO-beleid hebben we er op ingezet dat individuele inwoners en de 

samenleving zelf steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar en 

dat zelfredzaamheid en participatiebereidheid toenemen. Ook zetten we meer in op 

preventie en hebben we extra aandacht voor jongeren. We hebben daarom:  

 laagdrempelige toegang gerealiseerd door onze dienstverlening te decentraliseren 

(spreekuren in de kernen) en de administratieve lastendruk te verminderen. 

 stappen gezet om in zorg en ondersteuning meer regie te kunnen voeren en meer bezig 

te zijn met het voorkomen van problemen dan zuiver met het oplossen van die 

problemen. 

 ingezet op de beleidsmatige verankering van positieve gezondheid in de regiovisie en 

het gedachtengoed van positieve gezondheid samen met onder andere onze huisartsen 

en de GGD ingebed in de lokale samenleving. 

 samen met onze inwoners voor elk van onze kernen en wijken een voorzieningenplan 

gemaakt. Op basis daarvan zijn bijvoorbeeld wijkdagvoorzieningen zoals huiskamers 

gerealiseerd en hebben we dorpsondersteuners aangesteld. Ook beschikken we 

momenteel over afgeronde plannen voor een multifunctionele accommodatie in het 

hart van Ven-Zelderheide en de renovatie van gemeenschapshuis D’n Toomp in Heijen. 

 op initiatief van de raad het Right to Challenge geïntroduceerd. De kern hiervan is dat 

een groep of meerdere groepen van (georganiseerde) inwoners taken van de gemeente 

kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. 

 de KonnectKever ondersteund. Dit is een initiatief opgericht om inwoners bij elkaar te 

brengen, te verbinden en zo eenzaamheid en vereenzaming tegen te gaan. 

 uitvoering gegeven aan het taalhuis van Biblioplus met het doel te komen tot 

vermindering van de laaggeletterdheid in onze gemeente. Het gaat om een doelgroep 

van ongeveer 1.500 personen.  

 sinds 2018 zetten we jongerenwerkers en een cultuurcoach in. 
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 het bewegen en sporten bevorderd mede door te investeren in positieve gezondheid 

voor jongeren en de inzet op Gennep Doet Mee. 

 geïnvesteerd op ´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 escaleren.  

 

Ondersteuning 

We hebben de instrumenten die we als gemeentelijke overheid beschikbaar hebben voor 

de ondersteuning van minder draagkrachtigen uitgebreid en het gebruik ervan 

gestimuleerd. Enkele voorbeelden: 

 We vergoeden de eigen bijdrage van de ziektekostenverzekering voor mensen met een 

laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) volledig.  

 We hebben bewerkstelligd 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 doorverwijzen.  

 We hebben gezorgd voor de mede-bekostiging van zwemlessen voor kinderen met een 

beperking. 

 We zorgen voor de financiële ondersteuning van kinderen via maatwerk, als hun ouders 

te maken hebben met schulden of de gestapelde kosten. 

 We hebben extra tegemoetkomingen voor minder draagkrachtigen en voor kinderen 

met een beperking doorgevoerd.  

 Om de voorzieningen voor minder draagkrachtigen goed bereikbaar te houden, hebben 

we intensieve contacten met verwijzers en korte uitvoeringslijnen.  

 Bij de schuldhulp zijn de doorlooptijden zo kort mogelijk gemaakt. Met driekwart van 

de schuldeisers zijn afspraken over vroeg-signalering en snelle stabilisering. Aan 

verdere uitbreiding wordt gewerkt.  

 

Participatie  

We zijn er in geslaagd de uitstroom uit de bijstand aanzienlijk te verhogen, daarmee de 

sociale participatie te bevorderen en het gebruik van uitkeringen te beperken. We hebben 

de langdurige bijstandsgerechtigden in begeleiding genomen en hier extra personele en 

financiële middelen voor uitgetrokken. Dit zijn doorgaans intensieve trajecten waarvan er 

diverse tot succes en dus tot uitstroomresultaten hebben geleid. Daarbij bleef ook 

aandacht voor de begeleiding van kansrijke werkzoekenden. Ook onze inspanningen om 

langdurig werklozen aan het werk te krijgen, hebben -naast de gunstige economische 

situatie- er toe geleid dat diverse mensen uit deze doelgroepen werk hebben gekregen. 

Onze inspanningen hebben er in geresulteerd dat we de bijstandsuitkeringen voor het eerst 

volledig uit de rijksbijdrage kunnen betalen en niet zelf als gemeente geld hoeven bij te 

passen. Door resultaatverbetering bij INTOS konden we bovendien de gemeentelijke 

bijdrage voor de werkvoorziening structureel verlagen. 
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Tot slot hebben we stringente regie op de integratie van migranten gevoerd. De meeste 

inburgeringstrajecten zijn succesvol afgerond. Alle statushouders hebben óf een baan óf 

een begeleidingstraject. De uitstroom vanuit deze groep naar werk heeft ook bijgedragen 

aan het betaalbaar krijgen van de uitkeringen die we als gemeente moeten betalen.  

Waar zijn we in 2020 mee bezig? 

 We gaan samen met ondernemers, buurgemeenten en INTOS de Arbeidsmarktvisie 

omzetten in uitvoeringsacties. 

 We gaan aan de hand van de Dienstverleningsvisie onze dienstverlening aan inwoners 

verder verbeteren. 

 We ronden de inkoopkaders voor het Sociaal Domein af, samen met de 

regiogemeenten. 
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Ambitie III 

Samen onderweg naar een veilige gemeente 

Visie (overgenomen uit het collegeprogramma)  

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

bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen.  

Stand van zaken 

Op het gebied van de bevordering van de veiligheid in onze gemeente hebben we de 

nodige stappen gezet. Ook hier geldt echter dat het werk nooit af is en dat we niet aflatend 

moeten blijven investeren in het realiseren van deze ambitie. Als we door onze oogharen 

kijken naar de gemeente Gennep, kunnen we constateren dat het hier goed toeven is, ook 

vanuit de optiek van veiligheid. Waakzaamheid en blijven investeren is echter geboden. 

Daarom gaan we de komende jaren verder op het pad dat we ingeslagen zijn.  

Integrale veiligheid 

We prijzen ons gelukkig met het feit dat de raad voor de ambitie ‘samen onderweg te gaan 

naar een veilige gemeente ’ de nodige extra personele capaciteit beschikbaar heeft gesteld. 

Bovendien prijzen we ons gelukkig dat de capaciteit van de politie onder meer op 

aandringen van de gemeente Gennep uitgebreid is, dat we de vrijwillige brandweer op 

personele sterkte hebben weten te houden en dat de ambulancezorg in ons gebied 

aantoonbaar verbeterd is. Tot slot prijzen we ons gelukkig met de samenwerking op 

regionaal niveau die met name op het gebied van veiligheid van eminent belang is. Los van 

deze ‘successen’ blijft de capaciteit en bereikbaarheid van hulpdiensten de komende jaren 

een punt van aanhoudende zorg, mede ter verdere verbetering van de sociale veiligheid in 

onze gemeente.  

Onze inspanningen (en die van de politie) op het gebied van veiligheid hebben er toe geleid 

dat er sprake is van een dalende trend op het op het gebied van bedrijfs- en 

woninginbraken, diefstal en geweldsdelicten. Een serieuze bedreiging van onze veiligheid 

wordt momenteel echter gevormd door het gevaar van ondermijnende activiteiten. 
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Daarom steken we in regionaal verband veel tijd in het bestrijden en voorkomen van 

ondermijning. Dit maakt ook onderdeel uit van de deal die we als regio gesloten hebben 

met het rijk en waarvoor we stevige financiële ondersteuning vanuit rijk en provincie gaan 

ontvangen.  

 

Inwoners en bezoekers van onze gemeente moeten niet alleen veilig zijn, maar zich ook 

veilig voelen. In relatie daarmee blijven we inzet plegen op complexe zorg- en 

veiligheidszaken in de gemeente zoals veiligheidsincidenten door personen met verward 

gedrag, woonoverlast en jeugdoverlast. De extra personele capaciteit die we voor veiligheid 

inzetten, is ook bedoeld om de sociale veiligheid in onze gemeente verder te verbeteren. 

Dit bereiken we uiteraard ook door de objectieve veiligheid (zoals boven omschreven) 

verder te verbeteren.  

Hoogwaterveiligheid 

In het kader van de hoogwaterveiligheid spelen er momenteel 2 belangrijke projecten / 

ontwikkelingen waarmee we ook de komende 2 jaar nog te maken hebben.  

Het project Lob van Gennep.  

Op dit moment wordt onderzocht welke variant (van bedijking) de meeste meerwaarde 

heeft voor onder andere de hoogwaterveiligheid van de bewoners van het gebied. Zodra 

alle benodigde informatie beschikbaar is, zal de minister (mede op ons advies) een besluit 

nemen over de meest wenselijke maatregelen. Dat gebeurt begin 2021. Samen met onze 

projectpartners hebben we met succes ingezet op een verandering van de status van het 

gebied en (daardoor) een uniforme regeling voor schade voor de bewoners van het gebied 

Lob van Gennep als er in de toekomst onverhoopt hoogwaterschade aan de orde is. We 

zien dit als een uitermate belangrijke ontwikkeling, met name omdat de minister ons ook 

extra ruimte geeft voor bouwen en ontwikkelen in het gebied.  
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De Maas, een bron van inspiratie en van zorg… 

Het Deltaplan Maas. 

Het Maasdal zelf (en de vorm en inrichting daarvan) vervult een belangrijke rol in het kader 

van de hoogwaterveiligheid. De afgelopen 2 jaar is er onder regie van de provincie 

onderzoek verricht naar hoe (onder andere) het Maasdal ingericht zou moeten worden. 

Een eventuele herinrichting van het Maasdal kan grote meerwaarde opleveren in het kader 

van de hoogwaterveiligheid en de landschappelijke en toeristisch-recreatieve 

aantrekkelijkheid van onze gemeente. We zijn hierover in overleg met diverse (ook private) 

partijen en komen uiterlijk 2021 met concrete suggesties. Ook de versterking van de 

Maasheggen vormt onderdeel van deze ambitie.  

Verkeersveiligheid  

Om onze gemeente nog verkeersveiliger te maken, hebben we van de raad extra personele 

capaciteit gekregen. Daarmee kunnen we echt werk maken van de vele ambities die we op 

het gebied van verkeersveiligheid hebben. We brengen nog dit jaar een bestemmingsplan 

in procedure om te komen tot de aanleg van een verbindingsweg tussen de Ringbaan en de 

N271. Die weg moet er toe leiden dat het zware vrachtverkeer van de Zwarteweg verdwijnt 

en de verkeersveiligheid en het woongenot in de kern Milsbeek aanmerkelijk verbetert. 

Verder hebben we overleg met de aanwonenden van de Zwarteweg gehad en maatregelen 

getroffen die al direct bijdragen aan verhoging van de veiligheid en het woongenot van de 

aanwonenden. We gaan eind 2020 met de Zwarteweg aan de slag.  
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                                                                                                                                        De Wevertunnel  

 

Op het gebied van verkeersveiligheid hebben we als college ingezet op een definitieve en 

voor de gemeente acceptabele inrichting van de rondweg om Gennep (de N271). Dit heeft 

er in geresulteerd dat de rondweg de vorm krijgt die raad en college wensen. De rondweg 

wordt daardoor niet alleen veiliger, maar blijft ook uitstekend bruikbaar voor hulpdiensten 

en vrachtverkeer. De herinrichting van de kruising van de Hoofdstraat / Hoogveld maakt 

onderdeel uit van de havenontwikkeling in Heijen. Daartoe hebben we al afspraken 

gemaakt met de exploitanten van de haven die de kosten van de herinrichting voor hun 

rekening gaan nemen. We zijn verder ingenomen met de realisering van de 

regenboogtunnel, die tot gevolg heeft dat met name schoolgaande jeugd veel veiliger van 

en naar school kan. Dat geldt ook voor de realisering van het fietspad langs de Hoofdstraat 

in Heijen. Voor de komende jaren blijven we inzetten op verbreding van het fietspad op de 

Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt. Het onderzoek hoe dat pad er uit moet komen te zien, 

bevindt zich in de afrondende fase. Ook de kruising bij Diekendaal wordt/is conform de 

wens van onze ‘jeugdraad’ aangepast.  

En wat hebben we nog meer gerealiseerd? 

 de toegangsweg naar Het Heijderbos en bedrijventerrein De Brem. 

 de verbetering van de Schaafsebosweg. 

 de herinrichting van de Roggestraat en de Margrietstraat (naar 30 km-zones). 

 twintig extra parkeervakken aan ’t Straatje in Gennep. 

 het prachtig ingerichte Weverpark  

 

En waar zijn we in 2020 nog mee bezig? 

 de herinrichting van het Schuttersplein. 

 de ontsluiting van de uitbreiding Haven Heijen. 
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Ambitie IV 

Samen onderweg naar een bruisende gemeente 

Visie (overgenomen uit het collegeprogramma)  

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.  

Stand van zaken 

De afgelopen 2 jaar hebben we veel energie gestoken in het bevorderen van de 

economische vitaliteit van onze gemeente. Daartoe hebben we nadrukkelijk de 

samenwerking gezocht met al onze ondernemers, geïnvesteerd in marketing en promotie 

én ingezet op de realisering van projecten.  

Een goed ondernemersklimaat 

We hebben de afgelopen 2 jaar veel werk gemaakt van het verbeteren van het 

ondernemersklimaat in de gemeente Gennep. Daartoe hebben we vele instrumenten 

ingezet waarvan onderlinge samenwerking misschien wel het belangrijkste middel is. 

Samen met onze ondernemers hebben we een actuele bedrijventerreinenvisie ontwikkeld 

en er gezamenlijk met onze ondernemers voor gezorgd dat onze terreinen veilig en 

representatief zijn. We hebben er verder voor gezorgd dat bedrijventerrein De Brem in de 

nabije toekomst goed ontsloten wordt. Dat is hard nodig, gezien de toenemende 

bedrijvigheid op en rond dit terrein. De bedrijfspanden van Arvato zullen overigens worden 
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voorzien van zonnepanelen, waardoor we ook op het gebied van duurzaamheid stappen 

kunnen zetten. We zijn blij met de aanleg van het glasvezelnetwerk waarmee eind 2019 

begonnen is. Ook deze ontwikkeling past in ons streven om het ondernemen in de 

gemeente Gennep zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Onderdeel van het bevorderen van 

het ondernemersklimaat is de havenontwikkeling in Heijen in combinatie met de 

verbetering van de bijbehorende verkeersinfrastructuur. We verwachten dat de uitbreiding 

van de haven in de loop van 2022 van start gaat. 

 
Arvato maakt een gestage groei door 

Bruisend winkelhart als trekpleister 

Het totale ondernemersklimaat in de gemeente Gennep is door de bank genomen goed. 

Helaas heeft een deel van de ondernemers in de binnenstad het echter moeilijk. Daarom 

zijn onze pijlen op economisch terrein voor een belangrijk deel gericht op het vitaliseren 

van het historische centrum. In dat verband hebben we samen met de raad een 

centrumvisie ontwikkeld die we momenteel uitvoeren. We hebben een centrummanager 

aangesteld, we hebben een bidbook gemaakt voor het aantrekken van nieuwe 

ondernemers en we hebben een acquisitieplan in voorbereiding. Bovendien zijn we in 

gesprek met eigenaren van een deel van het vastgoed in de binnenstad om tot de 

noodzakelijke herstructurering te kunnen komen. Het gaat hierbij overigens om gevoelige 

processen die veel tijd en energie vergen en waarvan de uitkomst nog ongewis is. Uiteraard 

hebben we ook het nodige gedaan om de ondernemers in het centrum in de tijden van 

corona overeind te houden. Verder kunnen we melden dat het centrum van Gennep een 

nieuwe horecazaak rijker is en dat er naar alle waarschijnlijkheid een nieuw hotel gevestigd 

gaat worden.  

Om het centrum van Gennep aantrekkelijk te houden, hebben we ook in fysieke zin de 

afgelopen jaren het nodige gedaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het kwalitatief 

opwaarderen van de toegangswegen naar het centrum (de herinrichting van de 

Weverstraat) en het realiseren van de nieuwe evenementenborden, waarvan de laatste 

stap, het plaatsen van LED-zuilen, nog dit jaar wordt gezet. Voor de fysieke uitstraling van 

het centrum zijn ook van belang de herinrichting van de Pottenhoek (die inmiddels van 
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start is gegaan) en de realisering van woningen nabij de Gennepermolen die, als de raad dat 

wil, in 2021 van start kan gaan. Bovendien werken we momenteel aan een 

beeldkwaliteitsplan voor het centrum dat tot nog meer ruimtelijke kwaliteit en 

aantrekkelijkheid van het centrum moet zorgen.  

 
Het historisch winkelhart, een belangrijke trekpleister 

Meer verblijfsrecreatieve voorzieningen 

We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van het toeristisch-

recreatieve ondernemersklimaat. We hebben ons met name in de sfeer van de 

dienstverlening aan ondernemers geprobeerd zo constructief mogelijk op te stellen. Mede 

dat heeft er aan bijgedragen dat het areaal aan verblijfsrecreatieve voorzieningen in onze 

gemeente steeds breder wordt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de uitbreiding van De 

Diepen en de realisering van nieuwe verblijfsrecreatieve voorziening aan de Bloemenstraat 

in Milsbeek en de Kleefseweg in Ven-Zelderheide (Park Buitengewoon). Ook loopt er nog 

een initiatief tot de realisering van een commercieel camperparkje in de kern Gennep zelf.  

 

Van eminent belang is verder de renovatie van bungalows op Het Heijderbos. Het schept 

vertrouwen dat de eigenaar van dit bungalowpark nog steeds bereid is grootschalige 

investering in de kwaliteit en de voorzieningen van het park te doen. Wij willen er zelf de 

Uitbreiding De Diepen 
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komende jaren overigens in blijven investeren dat niet alleen de bezoekers van Het 

Heijderbos zich in onze gemeente thuis voelen, maar ook de directie en het management. 

Daarin passen de door de gemeente gerealiseerde opwaardering van de Karrevenseweg en 

de verbeterde ontsluiting van het park voor auto- en fietsverkeer.  

Om het ’toeristisch product’ Gennep van impulsen te voorzien, hebben we er voor gezorgd 

dat er meer kunst in de openbare ruimte te vinden zal zijn. Denk daarbij onder andere aan 

de kunstwerken die in 2020 gerealiseerd gaan worden in het kader van het project 

Kapellenbaan. Ook hebben we samen met de provincie en Museum Het Petershuis diverse 

Archeospots in de buitenruimte gerealiseerd om onze rijkdom aan cultuurhistorie uit te 

dragen. Verder willen we via het Investeringsprogramma van de Regio Noord Limburg een 

project indienen onder andere om de cultuurhistorische waarde van de voormalige 

steenfabriek in Milsbeek en het Genneperhuis beter beleefbaar te maken. Daar hopen we 

binnen een half jaar concrete afspraken over te kunnen maken. Als dat lukt ontstaat er een 

nog aantrekkelijker toeristisch-recreatieve as tussen de Mookerplas, het Genneperhuis, het 

historische winkelcentrum van Gennep en Nationaal Park De Maasduinen.  

 
Beter beleefbaar Genneper Huys… 

Wandelaars en fietsers  

We hebben overeenstemming met Staatsbosbeheer over het tracé voor het 

fiets/wandelpad langs de Niers van Looierbroek via de Zeldersche Driessen naar de Duitse 

grens. We participeren in het project Lob van Gennep onder andere om de fiets- en 

wandelinfrastructuur in onze gemeente op een nog hoger plan te brengen en willen 

daarmee ook scoren in het kader van de Investeringsagenda.  Ter verbetering van onze 

toeristisch-recreatieve infrastructuur is in het voorjaar van 2020 het nieuwe regionale 

grensoverschrijdende ruiter- en menroutenetwerk geopend.  

Voor degenen die onze gemeente bezoeken (en voor onze inwoners)is de kwaliteit van de 

openbare ruimte van groot belang. Daarom hebben we ook de afgelopen 2 jaar 

geïnvesteerd in goed onderhoud aan wegen en bermen. Bovendien sorteert het Fonds 
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kwaliteitsverbetering Buitengebied inmiddels de nodige effecten: ook ons buitengebied 

wordt steeds gedifferentieerder en nog aantrekkelijker.  

 
Meer gebruik maken van de toeristische potentie van het Reichswald… 

Gennep op de kaart  

Om Gennep op de kaart te zetten hebben we de website ‘visit Gennep’ ontwikkeld en 

gelanceerd. Ook dit hebben we samen met ondernemers en organisatoren van 

evenementen gedaan. We hebben samen werk gemaakt van de ontsluiting van toeristisch-

recreatieve informatie die voor bewoners en bezoekers van onze gemeente van belang is. 

Via de website communiceren we ook de vele evenementen die in onze gemeente 

plaatsvinden en ondersteunen we deze initiatieven.  

We hebben de eerste stappen gezet om het verhaal van Gennep breed te gaan vertellen. 

Dit doen we door het realiseren van projecten en het pakken van kansen om de vele 

verhalen van Gennep te vertellen. De woningbouw in Ottersum vindt bijvoorbeeld plaats op 

de locatie waar tijdens het beleg van het Genneperhuis het kamp lag van een van de 

krijgsheren van belegeraar Frederik Hendrik. De bouw van de woningen maakt het ons 

mogelijk dit stukje van de Gennepse geschiedenis beleefbaar te maken en dit stukje van het 

verhaal van Gennep te vertellen. 

Wat hebben we verder nog gedaan? 

 Afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer over het tracé van het grensoverschrijdende 

fiets/wandelpad nabij Zelder.  

 Samenwerking aangegaan met provincie, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) om het Genneperhuis te consolideren en meer beleefbaar te 

maken.  

Waar zijn we in 2020 nog mee bezig? 

 Een veerpontje voor fietsers en wandelaars tussen de loswal en het Veerhuis in Oeffelt, 

 Participatie in een project om het Reichswald beter beleefbaar te maken, 

 De opzet van een campagne rondom het verhaal van Gennep, 

 Het organiseren van structureel overleg met en tussen ondernemers, 

 De voortgang van het project fiets/wandelpad Zelder, 

 Onderzoek naar de haalbaarheid van een snelfietspad tussen Mook en Gennep. 
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Ambitie V 

Samen onderweg naar een duurzame gemeente 

Visie (overgenomen uit het collegeprogramma)  

De energietransitie en de verduurzaming van de samenleving vormen 2 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.  

Stand van zaken 

Beleidsmatig is het streven om te worden tot een duurzame gemeente de afgelopen 2 jaar 

in een stroomversnelling terecht gekomen. Door middel van wetgeving en door middel van 

stimulerend beleid (het beschikbaar stellen van middelen) heeft het rijk er voor gezorgd dat 

we zowel op lokaal als op regionaal niveau meer vorm en inhoud kunnen én moeten geven 

aan de ambitie om tot een duurzame samenleving te komen. Tegen deze achtergrond 

werken we momenteel in regionaal verband aan de totstandkoming van een Regionale 

Energie Strategie die beleidsmatig geworteld is in de strategische regiovisie voor Noord 

Limburg én de overeenkomsten die we over realisering daarvan met rijk en provincie 

gesloten hebben. De conclusie is dat we de komende jaren meer stappen kunnen zetten 

dan we 2 jaar geleden dachten. En uiteraard hebben we de afgelopen jaren, zo moge uit 

het volgende blijken, al het nodige gedaan. 

Eigen maatregelen 

Op de eerste plaats hebben we onze verantwoordelijkheid als lokale overheid genomen om 

zelf de nodige duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Het meest in het oog springend 

daarbij zijn de verbouwing van het gemeentekantoor en de aanschaf van elektrische 

dienstauto’s en elektrische fietsen. Ook de realisering van het Kind Expertise Centrum 
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(volledig energieneutraal) past in de manier waarop we zelf stappen zetten om te komen 

tot meer duurzaamheid. We gaan de komende jaren verder op dit pad door het verleiden 

en verplichten van exploitanten van gemeentelijke vastgoed om de nodige 

duurzaamheidsmaatregelen te treffen en de door ons in exploitatie gegeven gebouwen 

duurzaam te maken. Onze ambitie om te komen tot een duurzame samenleving heeft ook 

vorm gekregen via het realiseren van gescheiden rioolstelsels en het afkoppelen van 

hemelwaterafvoeren. Ook op dat terrein hebben we de afgelopen 2 jaar letterlijk en 

figuurlijk de nodige meters gemaakt.  

Samen met anderen 

We hebben we niet alleen zelf maatregelen genomen, maar hebben we ook ons best 

gedaan om anderen (met name onze inwoners en onze ondernemers) te informeren, te 

inspireren en te faciliteren, opdat ook zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daartoe 

hebben we een energieloket gerealiseerd, een duurzaamheidsmarkt georganiseerd en onze 

communicatie over duurzaamheid richting onze inwoners en ondernemers geïntensiveerd.  

Ook hebben we als gemeente voor onze inwoners de gezamenlijke inkoop van 

zonnepanelen mogelijk gemaakt. Verder hebben we prestatieafspraken met onze 

woningbouwcorporaties gemaakt en regelmatig duurzaamheidsoverleg met onze bedrijven 

gehad. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat er de komende jaren de vierkante 

meters aan zonnepanelen wordt gerealiseerd op bedrijfsgebouwen. Verder is de realisering 

van het zonnepark nabij De Brem afgrond. Tot slot is van groot belang de voorgenomen 

samenwerking met de gemeente Bergen ter realisering van het energielandschap Wells 

Meer ter invulling van de taakstelling die wij hebben in het kader van de energietransitie. 

Voor het ontwikkelen van een Transitievisie Warmte (het project ‘zon op bedrijfsdaken’) 

hebben we actief de samenwerking gezocht met de gemeenten Mook en Middelaar en 

Bergen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepark De Brem 

in aanleg 
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Communicatie 

Goede communicatie over de noodzaak van duurzaamheidsmaatregelen, de maatregelen 

die inwoners en ondernemers zelf kunnen treffen en de voortrekkersrol van de lokale 

overheid is van eminent belang. We moeten samen met inwoners en ondernemers samen 

optrekken om onze duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen realiseren. In dat verband 

hebben wij de afgelopen 2 jaar het duurzaamheidsloket gerealiseerd, een energiemarkt 

gehouden en stevig ingezet op overleg met partijen als de woningbouworganisaties en onze 

ondernemers(organisaties). Dit heeft geleid tot prestatieovereenkomsten met Destion en 

Mooiland en tot afspraken met enkele belangrijke bedrijven.  

Via onderzoek is ons verder gebleken dat onze inwoners zeer tevreden zijn met de manier 

waarop we de afvalinzameling in onze gemeente georganiseerd hebben.  

En wat hebben we nog meer gerealiseerd? 

 de realisering van het revolving fund voor duurzaamheid. 

 stimulering van de  biodiversiteit o.a. voor de bestrijding van de processierups. 

 we geven inwoners structureel meer informatie over hergebruik en recycling naar 

aanleiding van een suggestie van een van onze inwoners.  

 

Waar zijn we in 2020 nog mee bezig? 

 Verdere verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. 

 Verduurzaming van Pica Mare. 

 Onderzoek snelfietspad Mook – Gennep.  

 Deelvervoer onderzoek en laadsystemen. 
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Ambitie VI 

Samen onderweg naar een klantgerichte gemeente 

Visie (overgenomen uit het collegeprogramma)  

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.  

Stand van zaken 

Uit contacten met derden blijkt ons dat de wijze waarop de gemeente en de gemeentelijk 

medewerkers zich richting ‘klanten’ opstellen wordt gewaardeerd. Voorbeelden daarvan 

zijn de nieuwe ondernemers die zich in onze gemeente (willen) vestigen mede op basis van 

de samenwerkingsbereidheid vanuit de gemeentelijke organisatie. Uiteraard blijft er altijd 

ruimte voor verdere ontwikkeling in de richting van de proactieve meedenkende gemeente 

die we willen zijn. Daar blijven we ook de komende 2 jaar aan werken. We luisteren naar 

onze inwoners en onze ondernemers, opdat we beter weten wat de wensen en behoeften 

zijn (onder andere) rond de dienstverlening die zij van ons verwachten. Daartoe houden we 

geen grootschalige tevredenheidsonderzoeken, maar zijn en blijven we met hen in gesprek.  

 Een belangrijke beleidsmatige mijlpaal was de vaststelling van de visie op 

dienstverlening die onlangs door het college is vastgesteld. Hierin hebben we aangeven 

hoe we in de toekomst voor onze inwoners, bedrijven en partners klaar willen staan. 

Het vormt de paraplu voor al onze activiteiten rond dienstverlening.  

 We hebben vorm en inhoud gegeven aan de wens van de raad om onze inwoners het 

‘Right to Challenge’ te geven. Het gaat om een aanvullend instrument om ruimte te 

geven aan initiatieven uit de samenleving en om de participatie verder te bevorderen.  
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Voor de komende 2 jaar:  

 We zijn bezig met het maken van participatiebeleid dat we in 2021 aan de 

gemeenteraad voor zullen leggen. Dat beleid moet er komen in het kader van de 

omgevingswet, maar we willen het ook ‘maken’ in het kader van onze eigen ambities.  

 

Participatie 

De beloofde leidraad voor burger- en overheidsparticipatie moeten we nog maken. Wel 

handelen we nadrukkelijk al in de geest van die leidraad waarvan de essentie al is 

opgenomen in het collegeprogramma: wij hebben een open oor voor hetgeen er leeft in de 

samenleving en we zorgen er voor dat de wensen uit die samenleving worden vertaald naar 

de benodigde acties op het moment dat de tijd daarvoor rijp is. In verschillende trajecten 

hebben we heel nadrukkelijk de samenleving geconsulteerd om informatie op te halen. 

Goede voorbeelden daarvan zijn de omgevingsvisie en het reeds vaker gememoreerde 

besluit om te gaan werken met het ‘Right to Challenge’.  

Dienstverlening inwoners 

We zijn de afgelopen jaren in staat gebleken onze dienstverlening op een hoog  niveau te 

houden en onze diensten zowel fysiek als digitaal aan te bieden. Inwoners kunnen bij het 

KCC zowel mét als zonder afspraak terecht. Bovendien hebben we een deel van onze 

dienstverlening aan inwoners gedecentraliseerd (voorbeelden hiervan zijn dat we als 

gemeente paspoorten desgewenst thuis bezorgen, we spreekuren in wijken en kernen 

houden, en hebben we gekozen voor de aanstelling van makkelijk voor inwoners 

bereikbare dorpsondersteuners). Onlangs is er intern een inventarisatie gemaakt van hoe 

we op het gebied van dienstverlening scoren (ook in vergelijking met andere gemeenten). 

Deze inventarisatie geeft aanknopingspunten om onze dienstverlening verder te 

verbeteren. Die dienstverlening binnen het sociaal domein staat momenteel echter sterk 

onder druk in verband met de beperkte personele capaciteit die onze organisatie heeft en 

de grote maatschappelijke behoefte aan ondersteuning vanuit de gemeente en onze 

ketenpartners. Toch hebben we tot voor kort weten te bewerkstelligen dat de wachttijden 

voor keukentafelgesprekken maximaal 2 weken zijn. 

Dienstverlening ondernemers  

De dienstverlening in de richting van onze ondernemers hebben we verder geïntensiveerd 

enerzijds door de aanstelling van een centrummanager en anderzijds door versterking van 

de personele capaciteit van het Bedrijvenloket+. Dit heeft er in geresulteerd dat we 

momenteel in gesprek zijn met eigenaren van onroerend goed om te komen tot 

herstructurering van het historische centrum en daarmee een belangrijke stap te zetten om 

een einde te maken aan de leegstand. 
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Samenwerking (met andere gemeenten) 

De samenwerking met andere gemeenten heeft vele vormen. Daarbij gaat het enerzijds om 

operationele samenwerking op het gebied van de dienstverlening en het sociaal domein. 

Anderzijds gaat het daarbij om beleidsmatige samenwerking waarvan het actuele 

fundament wordt gevormd door de strategische regiovisie die onlangs door de 

gemeenteraad is vastgesteld. Op basis van die visie hebben we overeenkomsten gesloten 

met rijk en provincie en een uitvoeringsprogramma ontwikkeld dat ook aansluit op de 

ambities van de gemeente Gennep. Heel concreet gaat het daarbij om onze ambities op het 

gebied van de versterking van de vrijetijdseconomie, het scheppen van een vitale 

arbeidsmarkt, de bestrijding van ondermijning, en het scheppen van een gezonde en 

duurzame (lokale) samenleving. We verwachten de komende 2 jaar zowel regionaal als 

lokaal stevige impulsen te kunnen geven aan de realisering van de regiovisie.  

We hebben onze visie op samenwerking in de regio geactualiseerd en de raad heeft 

opnieuw bekrachtigd dat samenwerking met onze directe buren voor ons van groot belang 

is. In het kader van de Investeringsagenda van de Regio Noord Limburg zullen we 

nadrukkelijk proberen samen met hen op te trekken. Voor ons staat overigens voorop dat 

samenwerking functioneel moet zijn en perspectief moet bieden zeker gezien de beperkte 

bestuurlijke en ambtelijke capaciteit waarover we beschikken.  

Achter de schermen 

We willen een klantgerichte gemeente zijn. Om die ambitie nader vorm te geven, hebben 

we een groot aantal acties ondernomen. Die zijn voor ‘de buitenwereld’ soms minder 

zichtbaar, maar daardoor niet minder belangrijk. We hebben het interieur van het 

gemeentekantoor bijvoorbeeld stevig op de schop genomen. Daardoor beschikken we 

(binnenkort) over een moderne werkomgeving die aansluit bij onze organisatiefilosofie 

waarin transparantie, efficiency en ‘ontmoeten’ centraal staan. Verder heeft de corona-

crisis heeft er toe geleid dat we versneld middelen hebben geïntroduceerd om thuiswerken 

mogelijk te maken. Dit heeft er mede voor gezorgd (in combinatie met de flexibele houding 

van onze organisatie) dat we zelfs in deze complexe tijd op alle fronten konden blijven 

leveren. We prijzen ons gelukkig  dat we, ondanks de dynamiek in de huidige arbeidsmarkt, 

nog steeds kunnen beschikken over een kwalitatief goed ambtelijk apparaat. We blijken 

ook voor jong talent nog steeds een aantrekkelijke werkgever te zijn en krijgen van 

‘externen’ vaker complimenten voor de gedrevenheid en betrokkenheid van onze 

medewerkers. Daar zijn we blij mee. Achter de schermen hebben we er voor gezorgd dat 

die medewerkers inwoners en bestuur steeds beter van dienst kunnen zijn. Daarvoor 

hebben we bijvoorbeeld: 

 Stappen gezet in de verdere digitalisering van processen en zaakgericht werken; 

 De eerste stappen gezet in de richting van data-gedreven werken, waarbij objectieve 

gegevens de basis vormen voor beleidsontwikkeling en realisatie; 
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 Stappen gezet in de organisatie-ontwikkeling om de wensen van bestuur en 

samenleving nog meer nadrukkelijk uitgangspunt te laten zijn van het ambtelijk 

handelen;  

 Gewerkt aan de doorontwikkeling van de P&C-instrumenten waardoor de 

sturingsmogelijkheden voor organisatie, college en raad is versterkt.  

 

Financiën  

In het collegeprogramma ‘volle kracht vooruit’ werd veel nieuw beleid opgenomen. Bij het 

vaststellen van het collegeprogramma werden door de raad direct de nodige extra 

financiële middelen beschikbaar gesteld voor het 2e halfjaar van 2018. Hierdoor kon direct 

gestart worden met het uitvoeren van het programma. Ook na het beschikbaar stellen van 

deze extra middelen was het begrotingssaldo positief. In de begroting 2019 en 

meerjarenbegroting 2020-2022 werd het collegeprogramma verder financieel vertaald. De 

raad heeft de algemene vrije reserve hierbij ingezet voor de dekking van incidentele lasten 

waarbij de reserve weerstandsvermogen werd gehandhaafd op € 5 miljoen. Uit de 

jaarrekening en de jaarlijkse stresstest blijkt dat onze financiële positie ondanks de 

investeringen die we gedaan hebben nog steeds gezond is. Dit betekent dat we onze 

ambities realiseren zonder de gezonde financiële positie van de gemeente in gevaar te 

brengen, zonder onze inwoners op hoge kosten te jagen.  

Lastendruk 

De tarieven voor de diverse leges, reinigings- en rioolrechten zijn in 2019 niet verhoogd. De 

opbrengst OZB is in de begroting gelijk gehouden. Door de waardestijging van het 

onroerend goed zijn de tarieven in 2019 ten opzichte van 2018 verlaagd omdat de raad 

besloot dat de te realiseren opbrengst gelijk mocht blijven. Voor de reinigings- en 

rioolrechten is het uitgangspunt 100% kostendekking. De kosten van de afvalinzameling en 

verwerking van het afval zijn fors gestegen. Deze hogere kosten zijn op grond van het 

financiële beleid van de raad echter niet volledig doorberekend aan de inwoners door het 

inzetten van de voorziening afvalstoffenheffing. Door de lage rentestand konden we de 

omslagrente in de begroting aanpassen hetgeen op de kosten van de riolering een groot 

voordelig effect heeft. De rioolrechten blijven daarom tot en met 2024 gelijk. 

In de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 is de opbrengst OZB jaarlijks 

gestegen met € 50.000,-. Deze verhoging wordt volledig gerealiseerd door de 

waardestijging van het onroerend goed. Het tarief voor de eigenaren van woningen is in 

2020 zelfs verlaagd ten opzichte van 2019. 

Samenvattend is de conclusie dat de lasten voor de inwoners conform de wensen van de 

raad tot nu toe slechts in zeer beperkte mate zijn gestegen.  

En wat hebben we nog meer gerealiseerd? 

 Een project om te komen tot het gebruik van direct duidelijke en klare taal  

 Een schrijfwijzer voor al onze geschreven ‘uitingen’ 
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Waar zijn we in 2020 nog mee bezig? 

 De vertalingen van enkele belangrijke voorgenomen investeringen naar de begroting. 

 Het uitvoeringsprogramma dienstverlening 

 De aanpassing van al onze uitingen op basis van onze schrijfwijzer  

 De implementatie van de nieuwe gemeentelijke huisstijl  
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Naschrift  

Toen wij ruim 2 jaar geleden het collegeprogramma aan de gemeenteraad voorlegden, 

konden we  niet voorzien wat er allemaal op ons af zou komen; zowel in negatieve als in 

positieve zin. We hebben ons oog echter op de bal weten te houden en het kompas van het 

collegeprogramma gebruikt ter realisering van de ambities van de gemeenteraad. Naar ons 

inzicht hebben we veel voor elkaar gekregen. Toch zullen bijvoorbeeld het rijksbeleid en de 

coronacrisis gevolgen hebben voor de mate waarin en de wijze waarop we onze ambities 

kunnen realiseren. Dat neemt niet weg dat wij ook in het restant van deze raadsperiode er 

alles aan zullen doen om de gemeente Gennep, veiliger, bruisender, socialer, leefbaarder 

en klantgerichter te maken. Mede in het licht van de genoemde onzekerheden en de 

beperkte middelen waarover we kunnen beschikken, helpt het daarbij als we samen 

formuleren wanneer we tevreden zijn met wat we als gemeenbestuur (willen) bereiken. 

Verder hopen we ook de komende jaren te mogen bouwen op een constructieve houding 

van de gemeenteraad en draagvlak binnen de lokale samenleving. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat wij daartoe de nodige randvoorwaarden weten te scheppen en wensen 

onze nieuwe burgemeester bij onze gezamenlijke inspanningen veel succes. 



 

 
 

 


