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Inleiding 

Voor u ligt het collegeprogramma van ChristenUnie, CDA en Partij van de Arbeid voor de periode 
2014-2018. Dit collegeprogramma bevat de politieke afspraken die wij hebben gemaakt voor de 
nieuwe raadsperiode. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarin we de koers en dat wat ons bindt 
aangeven. Wij hebben elkaar gevonden in de wens te werken aan een gemeente die daadkracht toont 
en dicht bij haar inwoners, ondernemers, en maatschappelijke partners staat. Zowel bestuurlijk als 
ambtelijk. 

Dit collegeprogramma kan ook dienen als aanknopingspunt voor de raad om kaders te stellen voor het 
collegebeleid, desgewenst vastgelegd in toezeggingen en moties. 
 
In dit collegeprogramma noemen wij onze ambities die wij in deze bestuursperiode graag willen 
realiseren. We beperken ons hierbij tot de hoofdlijnen. In onze uitgangspunten van continuïteit en 
stabiliteit past dat we het in de vorige periode ingezette beleid voortzetten. Dit beleid vullen we in dit 
akkoord aan met diverse extra accenten. Dit doen we met de ons als gemeente kenmerkende 
nuchterheid. 
 
Op 28 januari 2010, heeft de gemeenteraad van Lingewaal unaniem ingestemd met het Manifest van 
Lingewaal. Dit Manifest vormt een ruimtelijke, sociale en economische visie op de toekomst tot 2030. 
Het is ontstaan na een uitgebreid interactief traject met onze inwoners (het Leefbaarheidsonderzoek). 
In deze collegeperiode is Het Manifest de lijn waaruit wij willen sturen en doelen realiseren.  

De komende jaren liggen grote uitdagingen in het verschiet. Het wordt financieel gezien opnieuw een 
uitdagende periode. Reeds ingezette bezuinigingen worden voelbaar. De grootste uitdaging voor de 
gemeente ligt de komende jaren zonder twijfel op het sociaal domein: de transities in werk, zorg en 
jeugd. Wij zien deze transities daadwerkelijk als een uitdaging. Deze transities zijn daarnaast ook een 
kans om impuls te geven aan de sociale structuur van de gemeente. 

Vanuit de gedachte dat een ieder mogelijkheden heeft om zich in te zetten voor de mooie gemeente 
die Lingewaal is, nodigen we inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners van harte uit om, 
de komende bestuursperiode, samen met ons de schouders er onder te zetten. Wij verheugen ons op 
ideeën en maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit en 
de economische vitaliteit van onze gemeente. 
 
Wij maken ons sterk voor een Lingewaal waar het goed is om te leven, te werken en te verblijven. 
Samen met de gemeenteraad en de Lingewaalse samenleving gaan we aan de slag. Met gevoel voor 
urgentie en een open oog voor de wereld om ons heen. Met passie voor onze mooie gemeente en 
met hart voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.  
 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Lingewaal, 

Burgemeester  Wethouder         Wethouder                 Wethouder 

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen G. van Bezooijen         E.P.H.M. van Sambeek    G. Bel 
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Coalitieakkoord Lingewaal 

“Zorgen voor morgen” 

Akkoord op hoofdlijnen van de ChristenUnie, CDA en PvdA 

Collegeperiode 2014-2018 

 

   

 

Nr. Onderwerp Afspraak 

1 Sporthal Asperen Partijen realiseren deze periode 

een nieuwe sporthal in Asperen. 

2 Ruimte voor Wonen Partijen faciliteren dat thuis wonen 

zo lang mogelijk gegarandeerd 

kan worden voor ouderen en 

andere doelgroepen (lichte 

handicap). De regels voor 

mantelzorg worden verruimd.  

3 De Oven De consequenties voor het niet 

doorgaan verplaatsen De Oven 

worden zo spoedig mogelijk in 

beeld gebracht. 

Partijen maken deze 

collegeperiode een nieuw 

bestemmingsplan. Doel is de 

verkeersoverlast te beperken.  

4 Bibliotheek Partijen realiseren in elke kern 

een bibliotheek-inwisselpunt. 

In bestaande locaties (als brede 

scholen en dorpshuizen) komt een 

beperkte voorraad boeken voor 
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Nr. Onderwerp Afspraak 

senioren. 

Richtbudget is € 50.000. 

5 Ontwikkeling buitengebied Partijen realiseren minimaal 20 

recreatieve voorzieningen zoals 

picknicktafels en zitbanken. 

6 Burgerinitiatieven Partijen stellen zich zeer positief 

op ten opzichte van initiatieven 

van inwoners (zoals Stadswal 

Heukelum). Voor initiatieven wordt 

een bedrag van max € 10.000 per 

kern per jaar beschikbaar gesteld. 

In 2014 worden hiervoor criteria 

opgesteld. 

7 Samenwerking Partijen nemen op 1 juli 2014 een 

besluit op samenwerking met 

andere gemeenten, ook indien er 

geen duidelijkheid van CTG is. 

8 Manifest van Lingewaal Partijen evalueren in 2014 het 

Manifest van Lingewaal.  

Daarnaast worden in deze 

collegeperiode concrete plannen 

ontwikkeld voor de vorming van 

brede scholen in Asperen en 

Heukelum.   

9 Evenementen  Partijen zijn met het oog op het 

internationale golftoernooi “de 

KLM-Open” terughoudend in het 

aantrekken van  grootschalige 

evenementen vanwege de aard 

en schaal van deze gemeente. 

10 Deregulering Partijen gaan zorg dragen voor  

eenvoudigere en minder regels. 

De partijen zien met name 

mogelijkheden op gebied van 

evenementen en kleinere 

bouwwerken voor verenigingen en 

burgers. Een plan hiervoor 

realiseren in 2014. 

11 Zorg Partijen maken zorg op basis van 

een persoonlijke benadering 

mogelijk. Er is keuzevrijheid 
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Nr. Onderwerp Afspraak 

waarbij aandacht is voor de 

identiteit van de zorgvrager. 

12 Belastingen Partijen spreken af dat de 

onroerende zaakbelastingen zeer 

beperkt worden verhoogd. De 

OZB stijgt maximaal een 0,5 % 

per jaar (excl. inflatiecorrectie). 

13 Duurzaamheid  Partijen verankeren duurzaamheid 

nadrukkelijker in alle aspecten van 

de gemeentelijke bedrijfsvoering. 

In (bouw)projecten neemt de 

gemeente een voorbeeldfunctie in. 

14 Integriteit In het collegeprogramma wordt 

een paragraaf integriteit 

opgenomen. 

15 Sociale Media De gemeente communiceert deze 

periode meer via de sociale media 

om meer doelgroepen te bereiken. 

 

Wanneer in dit programma gesproken wordt over partijen, dan worden hiermee de coalitiepartijen 
bedoeld. 
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Portefeuilleverdeling  

Voornoemde partijen vormen op grond van het overeengekomen programma de coalitie die de 

wethouders voor het college van burgemeester en wethouders leveren. Partijen zijn daarbij de 

verdeling van de portefeuilles overeengekomen welke u hierbij aantreft.  

Burgemeester: L.H.M. van Ruijven - van Leeuwen 

• Algemene bestuurlijke aangelegenheden 
* Juridische kwaliteitszorg 

 * Bestuurlijke samenwerking en intergemeentelijke samenwerking 

* Ontwikkeling interactieve bestuurscultuur 

• Openbare orde en veiligheid 
* Keurmerk Veilig Ondernemen 

• Dienstverlening 
* Vraaggerichte dienstverlening 

* Burgeraangelegenheden  

* Burgerparticipatie 

 * Servicenormen  

 * Communicatiebeleid en voorlichting 

• Handhaving  

• Brandweer 

• Communicatie en media 

• Coördinatie Manifest van Lingewaal 

• Bedrijfsvoering 
* informatiebeleid 

* ICT 

* P&O 

* Archief 

* Facilitair 

* Juridische zaken 
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Wethouder  I : G. van Bezooijen 

• 1
e
 loco-burgemeester 

• Nutsbedrijven 

• Inkoop- en aanbesteding 

• Financiën 
  * Huur en pacht gemeente eigendommen 

 * Aan- en verkoop onroerend goed (grond en andere) 

 * BSR: Belasting Samenwerking Rivierenland 

• Planning & Control 

• Sport  
* Accommodatie- en gebouwenbeheer 

 * Huur en pacht opstallen 

• Kinderopvang en buitenschoolse opvang 

• Onderwijs 
* Peuterwerk/opvang 

* LOGOS (PC-onderwijs) 

* O2A5 (openbaar onderwijs) 

* LEA: Lokale Educatieve Agenda 

* REA: Regionale Educatieve Agenda (Gorinchem) 

* Leerplicht 

 

 Projectwethouder: 

 * Sporthal Asperen 

 * Brede school Herwijnen 

 * Brede school Vuren 
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Wethouder  II : E.P.H.M. van Sambeek 

• 2
e
 loco-burgemeester 

• Volkshuisvesting 
 * Woningbouwprogramma 

 * Prestatieafspraken Kleurrijk Wonen 

 * Mantelzorg huisvestingsbeleid Lingewaal 

 * Verruiming thuiswoonmogelijkheden 

• Ruimtelijke Ordening 
* Bestemmingsplannen 

* Grondexploitaties 

• Bouw- en woningtoezicht 
 * Welstand 

• Economische zaken  
*  Industriële Vereniging Lingewaal 

* Bedrijventerreinen 

* Reclamebeleid 

 

 Projectwethouder: 

 * Multifunctionele Accommodatie Heukelum 

 * Woonservicezone Van Langerakstraat Asperen 

 * Bedrijventerrein De Oven Asperen 

 * Heuffterrein Vuren 

 * Waalweelde 
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Wethouder III : G. Bel 

• 3
e
 loco-burgemeester 

• Gebouwenbeheer 

• Civiele Werken 
*  Gladheidbestrijding 

*  Beheer en onderhoud speelvoorzieningen 

*  Beheer en onderhoud straatmeubilair  

*  Beheer en onderhoud openbaar groen 

 *  Beheer en onderhoud wegen en verhardingen  

*  Beheer en onderhoud watergangen en sloten 

*  Beheer en onderhoud riolering  

*  Beheer en onderhoud openbare verlichting 

*  Kabels en leidingen Nutsbedrijven   

• Milieu 
* Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 

*  Afvalinzameling (AVRI) 

* Duurzaamheidsontwikkeling  

• Verkeer en vervoer 
*  Gemeentelijke Verkeerscommissie 

• Brede Welzijnsorganisatie Lingewaal 
* Ouderenbeleid (inclusief SWOL, Avondlicht Herwijnen en andere)  

* Mantelzorgondersteuning 

* Vrijwilligerswerk 

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
*  WMO-raad 

 * Regiotaxi 

• Volksgezondheidsbeleid 
* GGD Gelderland-Zuid 

• Sociaal Domein 
*  Decentralisatie Jeugdzorg 

*  Decentralisatie AWBZ/WMO  

*  Decentralisatie Participatiewet 

  * Regionale Sociale Dienst 
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  * Avelingengroep 

  * Minimabeleid 

• Bibliotheekwerk 

• Ontwikkelingssamenwerking 

• Recreatie en Toerisme 
* Regionaal Bureau Toerisme  

* Vestingdriehoek Fort Vuren, Woudrichem en Gorinchem 

* Recreatieschap Uiterwaarde 

• Kunst en Cultuur 
*  Gebiedgebonden cultuurbeleid 

* Open Monumentendag 

• Monumentenzorg 

Projectwethouder: 

 * Centrumplan Vuren 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lingewaal 

op 15 april 2014 
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1. Bestuur & Dienstverlening  
 

Bestuurlijk zorgen we ervoor dat we een krachtige gemeente zijn die goed op haar taken is berekend. 
In het Manifest van Lingewaal is daarvoor een belangrijke basis gelegd. Wij willen het gemeentelijk 
huishoudboekje op orde houden. Sturen op een solide weerstandsvermogen weerspiegelt onze lijn.  

Wij stimuleren een actieve inzet van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Niet alleen 
waar het gaat om het beheer van de openbare ruimte, maar ook bij de aanpak van maatschappelijke 
opgaven. Zeker waar het gaat om de nieuwe taken in het sociale domein die in 2015 aan onze 
gemeente worden overgedragen.  
 
De burgerparticipatie en het omzien naar elkaar willen we versterken, verdiepen en verbreden. We 
willen dat initiatieven uit de samenleving optimaal tot hun recht komen. We gaan daarover in gesprek 
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners met hun initiatieven en ideeën.  
Ook de relatie met ons eigen Lingewaalse bedrijfsleven is bestuurlijk een belangrijk onderwerp. 

Wij optimaliseren en verbeteren onze dienstverlening zodat deze aansluit op de wensen en behoeften 
van de samenleving. Digitalisering, standaardisering en samenwerking zijn daarbij belangrijke 
ondersteunende factoren. 

Waar mogelijk beperken we de regeldruk, vereenvoudigen en verkorten de procedures en verbeteren 
onze digitale dienstverlening. 

Meer dan ooit is communicatie een belangrijk middel, of het nu gaat om internet of social media, om in 
contact te blijven met onze inwoners. 

Voor het vertrouwen van onze burgers in het gemeentebestuur is het essentieel dat wij aandacht 
blijven houden voor integriteit. 

 

 

 

Afspraken uit het coalitieakkoord: 

Burgerinitiatieven Partijen stellen zich zeer positief op ten opzichte 

van initiatieven van inwoners (zoals Stadswal 

Heukelum). Voor initiatieven wordt een bedrag 

van max € 10.000 per kern per jaar beschikbaar 

gesteld. In 2014 worden hiervoor criteria 
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opgesteld. 

Samenwerking Partijen nemen op 1 juli 2014 een besluit op 

samenwerking met andere gemeenten, ook 

indien er geen duidelijkheid van CTG is. 

Manifest van Lingewaal Partijen evalueren in 2014 het Manifest van 

Lingewaal.  

Daarnaast worden in deze collegeperiode 

concrete plannen ontwikkeld voor de vorming 

van brede scholen in Asperen en Heukelum.   

Evenementen  Partijen zijn met het oog op het internationale 

golftoernooi “de KLM-Open” terughoudend in 

het aantrekken van  grootschalige evenementen 

vanwege de aard en schaal van deze 

gemeente. 

Deregulering Partijen gaan zorg dragen voor  eenvoudigere 

en minder regels. De partijen zien met name 

mogelijkheden op gebied van evenementen en 

kleinere bouwwerken voor verenigingen en 

burgers. Een plan hiervoor realiseren in 2014. 

Integriteit In het collegeprogramma wordt een paragraaf 

integriteit opgenomen. 

Sociale Media De gemeente communiceert deze periode meer 

via de sociale media om meer doelgroepen te 

bereiken. 

 

Wat willen we? Jaar 

 
Gemeentelijke samenwerking  

• In september 2014 wordt een besluit genomen over intergemeentelijke 
samenwerking. In de aanloop naar de besluitvorming zal een uitgebreide 
consultatie van burgers, ondernemers en maatschappelijk middenveld 
plaatsvinden. 

• Het besluit met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking zal worden 
geïmplementeerd.  

 

 
 

2014 
 
 
 

2014-2017 

Manifest van Lingewaal  

• Na vier jaren werken met Het Manifest kan een verdere aanscherping van 
begrippen en definities nodig zijn. In 2014 evalueren we Het Manifest van 
Lingewaal en de uitvoeringsagenda op dit punt. In deze evaluatie wordt de 
ondersteunende en faciliterende rol van de gemeente bezien, zonder de koers 
van het Manifest drastisch te wijzigen. 

 

 
 
 

2014 

Regionale verbanden 

• Regionale samenwerking is voor iedere gemeente zo ook Lingewaal 

 
2014-2018 
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Wat willen we? Jaar 

onmisbaar. We streven naar een groot mogelijke bijdrage van de Regio bij de 
realisering van gemeentelijke projecten. 

• Ten aanzien van de structuurwijzigingen binnen Regio Rivierenland zullen wij 
ons blijven inzetten voor een zuivere positionering van colleges en 
gemeenteraden. 

• We blijven onze taken, daar waar mogelijk, vanuit het oogpunt van effectiviteit 
en efficiency in samenwerking met meerdere gemeenten uitvoeren. 

 
 

2014-2018 
 
 

2014-2018 

 
Verbeteren van de informatievoorziening  

• De ingezette lijn van het voor iedereen inzichtelijk en makkelijk toegankelijk 
maken van informatie zal worden voortgezet. De ontwikkelingen die met 
betrekking hierop vanuit de Rijksoverheid worden geïnitieerd zullen worden 
vertaald naar de Lingewaalse maat. 
 

 
 

2014-2018 

Burgerparticipatie  

• We zorgen voor een verdere implementatie van burgerparticipatie in de lijn die 
in de Nota Burgerparticipatie is vastgelegd in al onze processen.  
Wij stimuleren burgerinitiatieven en stellen voor elke kern per jaar € 10.000 
beschikbaar. Voor de toekenning van dit budget worden criteria opgesteld. 

 

 
2014-2018 

 
2014-2018 

Evenementen  

• We zijn terughoudend in deze collegeperiode in het aantrekken van 
grootschalige evenementen die vergelijkbaar zijn met het internationale 
golftoernooi “de KLM-Open”. 

• We onderzoeken welke nadere maatregelen hiervoor nodig zijn. 
 

 
2014-2018 

 
 

2014-2015 

Integriteit 

• In deze collegeperiode stellen we een beleidslijn met betrekking tot integriteit op 
voor raad, college en ambtelijke organisatie.  

• De beleidslijn integriteit zal jaarlijks worden geconcretiseerd in een jaarplan 
waarin wordt aangegeven op welke wijze bewustwording van integriteit zal 
worden bevorderd en wordt geborgd in onze handelwijze. Het jaarplan wordt 
opgenomen in de begroting en van de resultaten zal worden gerapporteerd in 
het jaarverslag. 

 

 
2015 

 
2016-2018 

Ontwikkelen van de dienstverlening 

• We meten elke twee jaar de kwaliteit van onze dienstverlening, onder andere 
via de monitor waarstaatjegemeente.nl. De eerstvolgende meting is in 2015. 

• Hoewel wij in 2013 goede resultaten hebben behaald bij de meting van de 
monitor www.waarstaatjegemeente.nl , zullen wij uit deze rapportage 
mogelijkheden voor verbetering van onze dienstverlening destilleren en 
implementeren in onze bedrijfsvoering. 

 

 
2015-2018 

 
2015 

Versterken van de communicatie 

• We maken een communicatiebeleidsplan waarin de PR van onze gemeente 
nadrukkelijk een plaats krijgt. 

• Wij onderzoeken mogelijkheden voor ontmoeting tussen college- en raadsleden 
enerzijds en burgers, ondernemers en maatschappelijk middenveld anderzijds  

• De gemeente communiceert deze collegeperiode actief via social media en 
onze website om meer doelgroepen te bereiken, ondermeer met betrekking tot 
de crisiscommunicatie. 

 

 
 

2014-2015 
 

2015 
 

2015-2018 

Deregulering  

• We onderzoeken en beoordelen de mogelijkheden voor eenvoudiger en minder 

 
2015 
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Wat willen we? Jaar 

regels. Met name waar het gaat op het gebied van evenementen, kleine 
bouwwerken en regels voor verenigingen en burgers.  

• Hierna stellen we een plan op en leggen deze aan u voor. 

• In vervolg op de succesvolle ontwikkeling met betrekking tot. de 
roeibotenhavens worden in deze collegeperiode het beheer van volkstuinen 
geprivatiseerd. 

 

 
 

2016 
 

2016 

Personeel & organisatie 

• Er vindt een verdere doorontwikkeling plaats voor het digitale werken, zoals 
digitale dossiervorming, archivering en ontsluiting. 

• We investeren in kennis en kunde (competenties) van onze medewerkers 
gericht op nieuwe werkwijzen en de toekomstige samenwerkingsvormen. 

• Bedrijfsvoering processen zoals Planning & Control, kwaliteitszorg, ICT, P & O 
beleid, worden versterkt om de organisatie voor de toekomst in positie te 
brengen. 

• We digitaliseren het archief. Het bestaande papieren archief wordt vervangen 
door een digitaal archief. Ook maken we langere bewaartijden mogelijk voor e-
depots. 

 

 
2015-2018 

 
2014-2018 

 
 

2014-2018 
 
 
 

2018 
 
 

ICT 

• Wij zullen onze ICT-infrastructuur upgraden en voorbereiden op 
intergemeentelijke samenwerking. 

• Wij zullen de aansluiting op landelijke voorziening Basisregistratie personen 
realiseren. 

• We versterken de veiligheid van onze ICT voorzieningen. 
 

 
 

2014-2016 
 

2016 
 

2014-2018 
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2. Openbare Orde en Veiligheid 

Veiligheid is landelijk een belangrijk thema, zo ook in Lingewaal. 
De gemeente streeft naar een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners, ondernemers en 
bezoekers. Er is genoeg informatie over veiligheid, maar er ligt ook een belangrijke taak bij de burger 
zelf om de gemeente veilige en leefbaar te houden. Veiligheid is namelijk iets van ons allemaal.  

Helaas is een grootschalige calamiteit nooit helemaal uit te sluiten. Daarom bereidt de gemeente zich 

voor op allerlei mogelijke rampenen crisis, zodat in een crisissituatie snel en adequaat opgetreden kan 

worden. 

Wanneer zich een ramp of crisis voordoet, hoeft de gemeente die niet alleen te bestrijden. Voor dit 
soort noodsituaties is de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in het leven geroepen. Daarin 
werken politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en regiogemeenten samen. 

 
 

 

 

Wat willen we? Jaar 

Veiligheid, Vergunningen,Toezicht en Handhaving 
 

• Er zal een nieuw integraal meerjarenbeleid 2015-2018 worden ontwikkeld. 2014-2015 

• Evaluatie en het vervolg bepalen, inzake toezicht en handhaving van de Drank- 
en horecawetgeving. 

2014-2015 

• Evaluatie en eventueel aanpassing van het lokaal evenementenbeleid. 2015 

• Opstellen en aanbieden van jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en evaluatie 
(afgeleide van het meerjarenbeleid 

2015-2018 

• Bij wijziging of naar aanleiding van zal de gemeenteraad een nieuwe APV 
worden voorgelegd. 

2015-2018 

• Continuering deelname aan het Veiligheidshuis, Buurtbemiddeling, Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Halt, de overlegstructuren inzake 
evenementen, jaarwisseling en veiligheid en zorg (IVO en JPN). Dit alles om 
het huidige veiligheidsgevoel minimaal op dit niveau te houden.  

 

2015-2018 

• Inzicht geven over mogelijke risico’s en rampen die onze gemeente kunnen 
treffen, zodat naar aanleiding hiervan en na onderzoek de inwoners meer zicht 
en handvatten krijgen over hun eigen rol hierbij (zelfredzaamheid).  

2015-2018 

Politie 
 

• Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Veiligheidsstrategie Oost-

Nederland.  

2014-2018 

• In het (bestuurlijk) overleg met de politie afstemmen en oplossingsgericht 2014-2018 
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Wat willen we? Jaar 

werken aan zorg en veiligheid. 

Brandweer  

• Het bewaken van een adequate hulpverlenings- en brandweerzorg met 

specifieke aandacht voor de vrijwilligers.  

2014-2018 
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3. Verkeer & vervoer en openbare ruimte 

Openbaar groen is een belangrijke factor voor de leefbaarheid. In 2014 wordt u een nieuw groen 
beheersplan aangeboden. Wij stimuleren en faciliteren de samenleving daarom verantwoordelijkheid 
te nemen voor het onderhoud van groen en speelplaatsen. Buurten en wijken die hieraan in 
bijvoorbeeld burgerparticipatie een structurele bijdrage leveren kunnen rekenen op onze 
ondersteuning. 
 
Wegen onderhouden wij op een acceptabel niveau. Het rioleringssysteem vergt een degelijk 
rioleringsplan waarin aandacht is voor de scheiding van riool- en hemelwater. De bekende trits: 
vasthouden, bergen en afvoeren vertalen wij onder meer door te zorgen voor voldoende 
waterbergingscapaciteit. 
 
Onze gemeente heeft een relatief groot buitengebied. De agrarische sector, met vooral 
grondgebonden landbouw, is daarvan de economische drager. De landschappelijke, cultuurhistorische 
en natuurlijke waarden vormen de basis voor het beheer en de ontwikkeling van het buitengebied.  

 

Wat willen we? Jaar 

 
Beheerplannen 
� We actualiseren de bestaande beheerplannen voor de volgende taakvelden:  

• Gebouwen 

• Groen 

• Elementverharding 

• Asfaltverharding 

• Riolering 

• Openbare verlichting 
 

 
2014 
2014 
2014 
2014 
2015 
2015 

Centrumplan Vuren 

• Na het gereedkomen van het nieuwbouwplan aan de Dorpstraat gaan we het 
dorpsplein in Vuren opnieuw inrichten. 

 

2015 

Stadswal Heukelum 

• Het participatieproject van de Stichting Stadswal Heukelum ondersteunen in het 
terugbrengen van de zuidelijke stadswal aan de Groenewal. 

 

2014-2016 

Waterfront Heukelum 

• Voor de afronding van het project moet nog bouwgrond worden verkocht en 
woonrijp worden opgeleverd. Gezien de ontwikkelingen op de woningbouwmarkt 
wordt het project in deze periode afgewikkeld. 

 

 
2017 

 

Verkeersveiligheid en onderhoud wegen 

• Het wegdek van de Zuiderlingedijk, de Nieuwe Zuiderlingedijk en de Meerdijk 
wordt gelijktijdig met het dijkversterkingsproject van Waterschap Rivierenland 
vernieuwd.  

• De wegbermen in het buitengebied verbeteren. Hierbij gaat het om de volgende 
wegen of weggedeelten: 

• Nieuwesteeg (A15-Lingedijk) 

• Zandsteeg (Herwijnen) 

• Molenweg (Vuren) 
 

 
 

   2015-2016 
 
 
 

2014 
2015 
2015 
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Wat willen we? Jaar 

 
Begraafplaatsen 

• De hoofdpaden (grind) op de actieve begraafplaatsen vervangen door asfalt 
waardoor de toegankelijkheid verbetert en de onderhoudsfrequentie wordt 
verlaagd. De komende periode zal op de volgende paden de verharding 
vervangen worden door asfalt: 

• Begraafplaats Herwijnen (toegangspad vanaf Schoutensteeg) 

• Begraafplaats Heukelum 

• Begraafplaats Vuren 

• Begraafplaats Spijk 

 
 
 
 
 
 

2014 
2015 
2016 
2017 



 

Collegeprogramma 2014 – 2018  

 

22 

4. Economie en arbeidsparticipatie 

Een sterke economie is van groot belang voor de vitaliteit van onze gemeente. Een goed 
ondernemersklimaat staat daarom hoog in ons vaandel. Immers een sterke lokale economie heeft een 
positieve invloed op de leefbaarheid binnen onze gemeente. Er is contact met het bedrijfsleven via de 
Industriële Vereniging Lingewaal (IVL), maar de rol van de Bedrijfscontactfunctionaris vraagt 
versterking. 
 
Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet is een herziening van de huidige Wet 
werk en bijstand (Wwb). De Wsw blijft alleen bestaan voor mensen die nu een Wsw-dienstbetrekking 
hebben en de Wajong blijft alleen bestaan voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
zijn. Mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om zelf werk te vinden, maar wel 
arbeidsvermogen hebben (een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’), komen onder de werking van de 
Participatiewet. In de Participatiewet staat werk voorop: iedereen die arbeidsvermogen heeft, levert 
‘naar vermogen’ een bijdrage op de arbeidsmarkt. 
 
Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor het begeleiden naar werk van een grote groep 
mensen. Op dit moment zijn de taken geregeld via twee gemeenschappelijke regelingen: RSD AV en 
Avelingen Groep. Lingewaal maakt onderdeel uit van deze gemeenschappelijke regelingen. Voor de 
uitvoering van de Participatiewet heeft de rijksoverheid Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s, 
waarvan Gorinchem er één is. Hierdoor heeft de regio een taak met betrekking tot landelijk uitgerolde 
arbeidsmarktprojecten (zoals de bestrijding van jeugdwerkloosheid en subsidies in het kader van het 
Europees Sociaal Fonds), maar ook en bovenal omdat zij een rol heeft met het oog op het 
functioneren van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend 
niveau. 
 
Het uitgangspunt van de gemeente Lingewaal die streeft naar economische zelfstandigheid van haar 
inwoners sluit aan bij het uitgangspunt van de Participatiewet: Wie kan, werkt mee. De verwachting is 
dat het aantal uitkeringsgerechtigden als gevolg van de economische situatie ook in Lingewaal zal 
toenemen. Kwetsbaar zijn vooral de jongeren en mensen met een beperking. Het streven is extra 
inspanningen te doen om lokale werkzoekenden actief te houden en het lokale bedrijfsleven hierbij te 
betrekken. 
 
Afspraken uit het coalitieakkoord: 
 

 
 

De Oven 

De consequenties voor het niet doorgaan 

verplaatsen De Oven worden zo spoedig mogelijk 

in beeld gebracht. 

Partijen maken deze collegeperiode een nieuw 
bestemmingsplan. Doel is de verkeersoverlast te 

beperken. 
 

Wat willen we? Jaar 

 
Bedrijventerreinen 

• We stellen een nieuw bestemmingsplan op voor De Oven in Asperen, zodat dit 
terrein een toekomstgerichte bestemming krijgt, zodat daarmee tevens wordt 
bereikt dat de verkeersoverlast in de Nieuwstraat beperkt wordt. 

• We stellen een nieuw bestemmingsplan voor Zeiving Noord/West op. 
 

 
 
 

2014 
 

2015 

Contacten met bedrijven 

• Met betrekking tot Economische Zaken wordt een beleidsplan opgesteld waarin 
onder andere promotie aan de orde komt. 

 
2014 
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Wat willen we? Jaar 

• De rol van de Bedrijfscontactfunctionaris wordt versterkt. 

• Er wordt promotiemateriaal ontwikkeld voor externe presentatie en promotie van 
de gemeente. 

• Er wordt actief deelgenomen aan de start van nieuwe bedrijven door middel van 
het project Ik start Smart en de verdere ontwikkeling c.q. groei van bedrijven door 
participatie in het project Ik groei smart. 

 

2015 
 

2015 
 

2014-2018 

Wie kan werkt mee, wie echt niet kan wordt ondersteund! 
De gemeente Lingewaal streeft naar economische zelfstandigheid van haar inwoners. 
Wie kan, werkt mee. Wie echt niet kan wordt uitgenodigd op andere wijze in de lokale 
samenleving mee te doen. 
 

• We werken vanuit de Regionale Sociale Dienst samen met UWV en 
Avelingengroep aan een sluitende aanpak van de lokale werkloosheid. 

• We maken in contracten met projectontwikkelaars afspraken over de inzet van 
lokale werkzoekenden. 

• Wie niet kan werken of wie geen werk heeft, bieden we binnen de persoonlijke 
mogelijkheden geschikte activiteiten.  

• De brede welzijnsorganisatie wordt actief betrokken bij de participatie van 
inwoners met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. 

• De pilot Samen = Meer (Lingewaalse project om het lokale bedrijfsleven actief te 
betrekken bij participatie) evalueren we en willen we bij positief resultaat in de 
toekomst continueren. 

• Als de subsidie bestrijding Jeugdwerkloosheid van provincie Gelderland wordt 
toegekend, steken we in op trajecten gericht op toetreding op de arbeidsmarkt 
waarbij de voorkeur uitgaat naar trajecten binnen de gemeentegrenzen. 

• De relatie onderwijs / overheid / ondernemers gaan we meer stimuleren door aan 
te sluiten bij initiatieven die hiertoe door de RSD Gorinchem worden genomen. 

 

 
 
 
  
 
 

  2014-2018 
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5. Onderwijs 

Wij hechten aan goed onderwijs binnen onze gemeente. De vrijheid van onderwijs is leidend voor ons 
onderwijsbeleid. We hebben er begrip voor dat ouders hun kinderen naar een school willen laten gaan 
die aansluit bij hun waarden en normen. Samen met schoolbesturen en aanbieders van vervoer, 
zoeken we, binnen de kaders van de huidige verordening, naar slimme en sobere manieren om dit 
mogelijk te maken. In samenwerking met de scholen stimuleren wij het proces van passend onderwijs.  
 
We streven naar een samenhangend aanbod in de doorlopende leerlijn voor 0 tot 12 jarigen in elke 
kern van onze gemeente. In samenwerking met het onderwijs, ouders en betrokken lokale 
organisaties zoals de kinderopvang, peuterspeelzalen, sportverenigingen en dergelijke, de 
mogelijkheid hiervoor een brede school concept te ontwikkelen. Verbindingen tussen lokale 
verenigingen en organisaties worden gestimuleerd. 
 
De bestrijding van onderwijsachterstanden nemen wij voortvarend ter hand. Ook de voorschoolse 
voorziening is in onze visie onmisbaar als plek waar (taal)achterstanden in een vroeg stadium worden 
ontdekt en aangepakt. Onvoldoende beheersing van de taal- en rekenvaardigheden blijkt een 
belangrijke indicator voor schooluitval. Tevens blijkt het goed om ook sociaal-emotionele problematiek 
vroegtijdig te onderkennen. 
 
Graag maken we zowel met de scholen als met de voorschoolse voorzieningen en naschoolse 
voorziening, de buitenschoolse opvang, prestatieafspraken in het overleg in het kader van de Lokale 
Educatieve Agenda (LEA). In het regionale onderwijs verband (Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) 
worden de regionale ontwikkelingen op elkaar afgestemd binnen het overleg in het kader van de 
Regionale Educatieve Agenda (REA), waarin naast de gemeenten ook de 
onderwijssamenwerkingsverbanden zitting hebben. In deze overlegstructuur krijgt ook de 
ontwikkelagenda Passend Onderwijs een plaats. 
 
In een recent wetsvoorstel wordt voorgesteld dat jongeren die nog geen diploma hebben, verplicht tot 
hun 21ste verjaardag naar school moeten. Het wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid 
jongeren die niet minimaal een mbo-2, havo- of vwo-diploma hebben, terug naar de schoolbanken te 
sturen. Vanuit de leerplichtfunctie zal de relatie met het voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs 
worden geïntensiveerd om deze ontwikkelingen te volgen en waar nodig op te anticiperen. 
 
We willen voldoende kinderopvang en goed onderwijs met aandacht voor kinderen met achterstand 
en voorsprong met na schooltijd een breed aanvullend programma geboden door de buitenschoolse 
opvang in combinatie met de combinatiefunctionarissen. 
 
Een goede aansluiting tussen school en opvang is zowel voor ouders (op de arbeidsmarkt) als voor 
kinderen van belang. Afspraken over het beheer tussen onderwijs- en opvangorganisaties en andere 
instellingen zijn daarvoor essentieel en onmisbaar. Met het oog op het overhevelen van taken op het 
gebied van jeugdzorg van de provincie naar de gemeente, streven wij naar intensivering van de 
samenwerking tussen de organisaties op het gebied van jeugdbeleid en verdergaande ontschotting, 
ook in financiële zin Ieder kind heeft recht op een stabiele en liefdevolle gezinssituatie, maar er zijn 
kinderen die ‘overbelast’ zijn en door problemen met zichzelf of in het gezin het hoofd nauwelijks 
boven water kunnen houden. Voor die kinderen organiseren wij de zorg die zij nodig hebben om zich, 
ondanks alles, staande te kunnen houden. Met de partners in het veld maken we afspraken over hoe 
we met elkaar ondersteuning kunnen bieden aan probleemgezinnen in de komende vier jaar. In de 
Brede School komen veel schakels samen. (zie ook : hoofdstuk Sociaal Domein) 
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Wat willen we? Jaar 

Onderwijs  

• In samenwerking met het onderwijs, ouders en andere lokale organisatie 
ontwikkelen we plannen voor samenwerking voor 0-12 jarigen in een brede 
school-concept. 

2014-2018 

• We realiseren een brede school in de kern Herwijnen 2015-2016 

• We realiseren een brede school in de kern Vuren. 2017-2018 

• We maken concrete plannen voor de vorming van brede scholen in Asperen en 
Heukelum, voor uitvoering in een volgende collegeperiode. 

2017 

• Er wordt ingezet om de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod van de Brede 
School nog verder te versterken. 

2014-2018 

• De specifieke subsidies voor schoolbegeleiding en cultuureducatie blijven 
behouden. 

2014-2018 

• De inzet van de combinatiefunctionarissen (sport, cultuur en jeugd) worden 
gecontinueerd. 

2014-2018 

• Het naschools sport- en cultuuraanbod wordt aangeboden in samenwerking met 
de buitenschoolse opvang. 

2014-2018 

• De voor- en vroegschoolse educatie wordt lokaal integraal vormgegeven. 2015-2018 

• De organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse- naar 
vroegschoolse educatie wordt verder ontwikkeld. 

2015-2018 

 

Passend onderwijs  

• We stellen een ontwikkelagenda op voor passend onderwijs in de komende 
schooljaren. 

2014-2016 

 

Peuterwerk en Kinderopvang  

• Het peuterwerk wordt omgevormd naar peuteropvang. 
 

2014-2015 

• Alle Lingewaalse voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven) bieden vve-programma’s aan en werken aan de hand van 
de vernieuwde afspraken rondom de omvorming van peuterspeelzaal naar 
peuteropvang. 

 
2015-2018 
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6. Sport  
Sporten draagt bij aan het welbevinden en de sociale cohesie. We zien dit dan ook als een 
preventiemiddel en vinden het belangrijk daarbij de verbinding te leggen met andere sectoren, 
bijvoorbeeld in het sociale domein.  
 
Afspraken uit het coalitieakkoord: 

Sporthal Asperen Partijen realiseren deze periode een nieuwe 

sporthal in Asperen. 

 
Wat willen we? Jaar 

Sportverenigingen 

• Wij gaan alle sportverenigingen, gericht op, en actief in Lingewaal consulteren  
vanuit ons verbindende rol om te bezien welke faciliterende en stimulerende rol 
wij kunnen vervullen.  

• In 2013 zijn de subsidies voor sportverenigingen die daarvoor in aanmerking 
komen met 25% verminderd. Wij vinden dat de bodem is bereikt en dat deze 
subsidies in deze collegeperiode niet verder omlaag moeten. 

• We zetten het jaarlijkse budget van € 18.000 voor exploitatiesubsidies vooral in 
om (binnensport) verenigingen in de huisvestingslasten te faciliteren.  

• De tegenprestatie is dat verenigingen tenminste eenmaal per jaar een speciale 
activiteit organiseren voor mensen met een beperking, jongeren onder de 12 jaar 
of voor ouderen 

• We gaan samenwerkingsmogelijkheden verder onderzoeken en bevorderen.  

• Wij handhaven het succesvolle ondersteuningsprogramma van het 
bewegingsonderwijs. 

• Wij stimuleren dat sportverenigingen en de scholen de samenwerking verder 
intensiveren met de combinatiefunctionarissen van Welzijn Lingewaal als 
verbindende schakel. 

 

 
2014-2015 

 
 

2014 
 
 

2015-2018 
 

2015-2018 
 

2014-2018 
 

2014-2018 
 

2014-2018 
 

Sporthal 

• De RISA (Realisatie Indoor Sportaccommodatie Asperen) realiseert in de kern 
Asperen een sporthal, zodat de binnensportvoorziening optimaal gewaarborgd 
blijft. 

• De gemeente ondersteunt, faciliteert en co-financiert. 

 
2014-2016 

 
 

2014-2016 
 

Sportaccommodaties/velden 
Het Manifest van Lingewaal noemt sport niet als voorziening waarop de gemeente in 
eerste instantie aanspreekbaar is. Voor uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van 
voetbalaccommodaties, is de betreffende vereniging of kern leidend bij het vinden van 
creatieve- en financieel onderbouwde oplossingen. 

• We ondersteunen verenigingen om een juist evenwicht te brengen in kosten en 
mogelijkheden (bijvoorbeeld met leningen). 

• In deze collegeperiode komen we tenminste met een oplossingsrichting voor de 
verouderde gymzaal in Heukelum. De voorkeur gaat uit naar het onderbrengen 
van deze voorziening in de toekomstige Brede School in Heukelum en zal in deze 
planvorming worden meegenomen.  

• Voor Herwijnen gaan we na of een slimme verbinding tussen de gymzaal en het 
dorpshuis tot stand kan komen vanuit de wens om tot multifunctionaliteit te 
komen. 

• Per individuele sportvereniging gaan we op basis van door de vereniging 
ingediende plannen (business case) na, waar zich knelpunten bevinden in de 
kwaliteit van gebouwen en velden. Op basis hiervan gaan we de gemeenteraad 
voorstellen presenteren.  

 
 
 
 

2014-2018 
 
 

2017 
 
 

2017 
 
 

2014-2015 
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7. Kunst, cultuur, recreatie en landschap 

Onze gemeente staat bekend als de poort tussen de Randstad en het Rivierengebied. Sinds 
november 2013 valt het hele Lingewaalse grondgebied in het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De planologische verankering is ondertekend middels een bestuursovereenkomst in het 
Pact van Loevestein. Ondertussen geniet de Nieuwe Hollandse Waterlinie de status van 
Rijksmonument. Er wordt gestreefd om de komende jaren in aanmerking te komen voor de nominatie 
UNESCO Werelderfgoed. 
 
Van ontwikkeling in de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaan we naar een beheer en behoudsopgave. 
Hierbij staat de beleving van de rijke cultuurhistorie in Lingewaal centraal. Ook het Manifest benadrukt 
het belang van het behoud van onze cultuurhistorische waardevolle kernen en het landschap met de 
rust en stilte die daarin nog te vinden zijn. Bij de “beleving” zal de recreant en toerist in ons gebied de 
cultuurhistorie beleven in de forten en al wandelend of fietsend door het landschap.  
 
Om in aanmerking te komen voor het toevoegen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst is het essentieel om de beleving van het landschap te laten ervaren bij inwoners, 
vrijwilligers, recreant en toerist. De beheer en behoudsopgave kan niet alleen bij vrijwilligers liggen. 
Essentieel in het proces is om het sociaal domein te betrekken door het beheer en behoud een 
maatschappelijke keuze te maken door sociaal zwakkeren, werklozen en jongeren met 
gedragsproblemen in te zetten.  
 
Daarnaast leggen we een verband tussen de cultuurhistorie en de toeristische sector. Hieraan is de 
laatste jaren al hard gewerkt door het toegankelijk maken en restaureren van het Geofort en fort 
Vuren. Plaatsing van bruine bebording, aanleg van wandel- en fietspaden en verbetering van de 
infrastructuur van de dijken biedt een welkom aan recreant en toerist. De uitvoering van de 
beleidsambities staat in de kinderschoenen en zal komend collegeprogramma verder worden 
uitgebouwd. Waar mogelijk worden er verbindingen in de uitvoering gelegd met het cultuur- en 
erfgoedprogramma 2013-2016 van de provincie, het programma Cultuur- en erfgoedpact Rivierenland 
2014-2016, de Visie Recreatie en Toerisme 2012-2015 van de Regio Rivierenland en het beleidsplan 
Vesting3hoek 2014-2018. 
 
We bieden graag een gastvrij onthaal aan mensen die willen genieten van de natuur die Lingewaal 
biedt. Waar mogelijk willen we de recreatieve infrastructuur en voorzieningen verbeteren, (beperkt) 
uitbreiden en aandacht besteden aan het uiterlijk van de kernen vanuit de openbare ruimte.  
We willen meer toeristische uitgaven in onze gemeente stimuleren. Lingewaal heeft een unieke 
uitstraling. Afgelopen collegeperiode heeft zich een toeristische werkgroep gevormd, bestaande uit 
drie toeristische ondernemers met faciliterende ondersteuning van de gemeente. De toekomstige rol 
van de toeristische werkgroep is de oog- en oor functie naar de gemeente. Wat hebben zij nodig om 
meer recreanten en toeristen naar ons gebied te trekken en ze meerdere dagen in onze gemeente te 
laten verblijven.  
 
Vanuit het Rijk, provincie en in onze eigen gemeente zijn de duimschroeven voor Kunst en Cultuur 
drastisch aangedraaid. Met inventieve ideeën en ondersteuning van het programma Cultuur en 
erfgoedpact Rivierenland 2014-2016 en Welzijn Lingewaal (combinatiefunctionaris jeugd en cultuur) 
ondersteunen we kunst en cultuuruitingen voor jong en oud. 
 
Naast cultuurhistorie blijft er ook de aandacht voor monumenten in Lingewaal. Zij zijn beeldbepalend 
voor de kernen en het buitengebied. Ook ons ondergrondse erfgoed, zoals de archeologische resten 
trachten we te behouden voor de toekomstige generaties. 
 
Het toverwoord voor de komende periode voor de onderwerpen kunst en cultuur, recreatie en 
toerisme, erfgoed en de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt in de kracht van verbindingen met andere 
ontwikkelingen en uitvoeringen van projecten op regionaal en provinciaal niveau. 
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Op het bibliotheekwerk wordt in 2014 een lange termijn visie ontwikkeld, teneinde de bereikbaarheid 
van de voorziening voor de Manifestdoelgroepen te waarborgen. 

 
Afspraken uit het coalitieakkoord: 

Bibliotheek Partijen realiseren in elke kern een bibliotheek-

inwisselpunt. 

In bestaande locaties (als brede scholen en 

dorpshuizen) komt een beperkte voorraad 

boeken voor senioren. 

Richtbudget is € 50.000. 

Ontwikkeling buitengebied Partijen realiseren minimaal 20 recreatieve 

voorzieningen zoals picknicktafels en zitbanken. 

 

 Wat willen we? Jaar 

 
Landschap/Nieuwe Hollandse Waterlinie (koppeling sociaal domein/onderwijs) 

• Het beleefbaar maken van de NHW in het hele Lingewaalse landschap.  

• Inzetten voor het beheer en behoud door vrijwilligers en scholen. 

• Onderhoud van groen binnen de NHW door Avelingen Groep. 

• Op de forten betrekken van sociaal zwakkeren, werklozen en jongeren met 
gedragsproblemen. 

• Aanleggen van wandelpaden rondom Geofort en fort Vuren. 

• Uitvoering project ontbrekende schakels binnen wandelpad NHW. 

• Realiseren van een aanlegsteiger en pontje bij Geofort. 
 
Kunst en Cultuur (koppeling met onderwijs) 

• Lokale kunstenaars expositieruimte te bieden in het gemeentehuis. 

• Uitvoering drie projecten uit het programma Cultuur en erfgoedpact Rivierenland 
2014-2016: 1. Reizen in de Tijd; 2. Rivierenland toont; 3. Verbinden en ontsluiten. 

• Deelname aan het educatieve muziekproject om jongeren op school in aanraking 
te laten komen met blaasinstrumenten en de hafabra’s. 

• Faciliteren van initiatieven voor culturele ontmoetingen. 

• Deelname aan Open Monumenten Klassendag. 

• Wij stimuleren dat sportverenigingen en de scholen de samenwerking verder 
intensiveren met de combinatiefunctionarissen van Welzijn Lingewaal als 
verbindende schakel. 

 
Toerisme en recreatie (koppeling met economie) 

• Economische groei bevorderen door in Regioverband te investeren in recreatie en 
toerisme. 

• We realiseren minimaal 20 recreatieve voorzieningen zoals picknicktafels en 
zitbanken.  

• We ontwikkelen apps voor routebeschrijvingen van de wandelpaden en 
fietspaden in Lingewaal. 

• We realiseren een Klompenpad in het buitengebied met een verbinding aan een 
huidige wandelroute en langs horecagelegenheden in het groene landschap. 

• Faciliterende rol bieden aan de toeristische werkgroep voor het aantrekken van 
toeristen en recreanten. 

• Doorontwikkelen van de waterrecreatie in Lingewaal. 

 
 

2014-2018 
2015-2018 
2014-2018 

 
2015-2018 
2014-2015 

2014 
2016 

 
 
 

2014-2018 
 

2014-2016 
2015 

 
2015-2018 
2015-2018 
2015-2018 
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 Wat willen we? Jaar 

  
Bibliotheekwerk 

• We realiseren met maatschappelijke partners voor de manifestdoelgroepen een 
bibliotheekvoorziening in bestaande voorzieningen en hanteren hierbij een 
richtbedrag van € 50.000 per jaar. 

• Hier is onlosmakelijk aan verbonden dat de huidige overeenkomst met Bibliotheek 
Rivierenland wordt beëindigd. 

 
 

2015-2016 
 

2014 

Monumentenzorg en archeologie 

• Enquête onder bewoners van een monument, welke faciliterende rol zij van de 
gemeente verwachten 

• Wij gaan alle historische verenigingen en de vereniging amateurarcheologen, 
gericht op, en actief in Lingewaal consulteren vanuit ons verbindende rol om te 
bezien welke faciliterende rol wij kunnen spelen.  

• Voldoen aan de verplichting tot toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen aan 
archeologische waarden 

• Voldoen aan de verplichting om een onafhankelijke monumentencommissie te 
hebben voor toetsing subsidie en vergunningaanvragen 

• Ondersteuning monumenteneigenaren bij restauratie van een object door 
subsidie. 

 

2015 
 

2014-2015 
 
 

2014-2018 
 

2014-2018 
 

2014-2018 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collegeprogramma 2014 – 2018  

 

30 

8. Sociaal domein  

Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente een brede, integrale verantwoordelijkheid voor het sociale 
domein. De rijksoverheid bezuinigt bij de overdracht van de nieuwe taken. Ook stijgen de zorgkosten 
door de vergrijzing. Onze inwoners moeten desondanks kunnen rekenen op voldoende, kwalitatief 
goede en betaalbare voorzieningen. Preventie, zelfredzaamheid en een zorgzame samenleving zijn 
daarom essentieel. 
De nieuwe taken in het sociale domein vormen de komende jaren een belangrijke bestuurlijke opgave. 
Het gaat immers om de zorg voor kwetsbare groepen en de inzet van veel geld. Politieke sturing op 
het invoeringstraject is dan ook van groot belang. Zowel ten aanzien van het bepalen van de 
beleidsaccenten als de wijze waarop (invoerings-) budgetten worden ingezet.  
Voor de zomer van 2014 stellen wij een kaderstellend plan op en leggen dit ter besluitvorming voor 
aan de gemeenteraad.  
Andere ontwikkelingen die een sterke relatie hebben met het sociaal domein zijn de invoering van 
passend onderwijs per augustus 2014 en de invoering van  de Participatiewet per 1 januari 2015. Op 
deze ontwikkelingen wordt nader ingegaan in het programma onderwijs en programma Economie en 
Participatie. 

 
Maatschappelijke partners zoals de brede welzijnsorganisatie, kerken, verenigingen en scholen zijn 
onmisbare en gelijkwaardige partners. Samen met hen zetten wij ons in om de zorgzame samenleving 
weer op te bouwen. 

 
Niet iedereen die ondersteuning nodig heeft meldt zich met een hulpvraag bij de gemeente. Daarom 
investeren we in proactieve, multidisciplinaire teams die de ogen en oren in de wijk zijn. Samen met - 
onder meer - de wijkverpleegkundigen moeten zij de noodzakelijke verbinding leggen tussen zorg en 
welzijn, zodat zwaardere ondersteuning waar mogelijk wordt voorkomen. 

 
Vanaf 2015 worden een aantal ABWZ-taken ondergebracht bij de gemeente in een vernieuwde Wmo. 
Het benutten van eigen kracht en sociale netwerken is voor een goede uitvoering essentieel. Wij 
faciliteren deze en staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven.  
 
Jeugdzorg 
Voor het goed, gezond en veilig opgroeien van kinderen is een goede sociale opvoedomgeving van 
groot belang. Een omgeving waarin kinderen ontwikkelingskansen krijgen, waarin naar hen wordt 
omgezien, waar zij zich gehoord en gezien weten. Met de transitie van Jeugdzorg naar de gemeenten 
in 2015 ligt hiervoor een grote rol bij gemeenten. Omdat het grootste deel van het budget voor 
Jeugdzorg besteed wordt aan een kleine groep jeugdigen met grote  opgroei problemen (met name de 
jeugd in residentiële zorg of specialistische zorg) is preventie om meerdere redenen van groot belang. 
De zorg die jongeren eind 2014 ontvangen blijft ook in 2015 gegarandeerd. Dat is de opgave die we in 
2014 zullen organiseren. Ondertussen maken we wel de omslag naar gebiedsgericht werken, waarbij 
zoveel mogelijk zorg dichtbij huis wordt aangeboden door een team van generalisten met een 
specifieke achtergrond. Behalve medewerkers uit de lichte hulpverlening (maatschappelijk werk en 
jeugdgezondheidszorg) wordt dit team versterkt met functies uit de jeugdzorg en begeleiders van 
mensen met en beperking. 
 
Wat kunt u verwachten in 2014 en daarna? 
In 2014 wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop we de uitvoering van de hulp en  
ondersteuningsopgaven voor jeugdzorg en Wmo gaan inrichting inclusief de informatievoorziening die 
daarbij hoort. Als aanloop naar 1 januari 2015 heeft de gemeenteraad in 2014 al verschillende 
beleidstukken vastgesteld: 

• het visiedocument “de Visie samenredzame samenleving’ 

• de Contourennota waarin de vijf centrale basisprincipes zijn opgenomen 

• het Regionaal Transitiearrangement Jeugd 

• de Groeinota Jeugdzorg   

• de Nota Sturing, Bekostiging en Inkoop.  
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Op dit moment worden er respectievelijk besluiten voorbereid en gevraagd op de volgende 
onderdelen: 

1. de solidariteit tussen de samenwerkende Rivierenlandse gemeente met betrekking tot 
bovenlokale uitgaven, aan bij voorbeeld specialistische hulpverlening of (gedwongen) 
opnames in een tehuis of pleeggezin; 

2. nota Beleidsprestaties (in deze nota worden de kwalitatieve doelen concreet vertaald in te 
bereiken beleidsprestaties); 

3. verordeningen en beleidsregels, en tenslotte  
4. het definitieve beleidsplan Wmo / Jeugd  
 

Deze worden de raad nog in 2014 ter besluitvorming aangeboden. 
 
In de jaren 2015 en 2016 staan enerzijds in het teken van het continueren van zorg en anderzijds in 
transformeren we naar een nieuwe wijze van zorgverlening. Dichterbij huis en niet zwaarder dan 
nodig. We dagen de zorgaanbieders hierbij uit om met initiatieven te komen. De innovatie zal voor een 
belangrijk deel bestaan door hulpverleners van regionale instellingen aan het gebiedsteam te 
verbinden ( ‘erbij halen’), meer zelfsturend te werken en te korten op overhead. Uiteindelijk moeten we 
het ook met minder geld doen. 
In de eerste jaren zullen we als gemeente gaan leren en ervaring opdoen en zal bijsturing soms nodig 
zijn. Zeker in 2014 en 2015 gaan met een vertegenwoordiging van de raad maandelijks over de 
ontwikkeling op de decentralisaties in het sociale domein in gesprek.  
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Afspraken uit het coalitieakkoord: 

Zorg Partijen maken zorg op basis van een 

persoonlijke benadering mogelijk. Er is 

keuzevrijheid waarbij aandacht is voor de 

identiteit van de zorgvrager. 

 

 Wat willen we? Jaar 

Decentralisaties 
Ook in het sociaal domein is veiligheid een randvoorwaarde in alle schakels van de 
keten: van preventie tot en met de mogelijkheid om in te grijpen. Op basis van de 
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet krijgt de gemeente 
nieuwe taken op het gebied van veiligheid.  
De volgende drie ontwikkelingen zijn aanstaande:  
 

• Gemeenten worden op basis van de Wmo verplicht de bestaande meldpunten 
voor kindermishandeling en huiselijk geweld samen te voegen tot één meldpunt.  

• Op basis van de nieuwe Jeugdwet worden gesloten jeugdhulp, 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering opgelegd door de rechter, 
maar uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van en gefinancierd door de 
gemeente.  

• Als er sprake is van onveiligheid moeten professionals die snel herkennen, direct 
bespreekbaar maken en hulp erbij halen. Er is geen ruimte voor 
handelingsverlegenheid. Als de veiligheid van kinderen niet gewaarborgd kan 
worden, omdat ouders niet mee willen of kunnen werken, dan schalen de 
professionals op via drang naar dwang.  

 
Ontwikkeling sociale wijkteams 

• Om signalen vroegtijdig op te kunnen pakken willen we toegroeien naar een 
sociaal team naast het al gestarte gebiedsteam Jeugd.  

• De functionarissen van het gebiedstem werken integraal, preventief en proactief 
volgens de methode een huishouden, een plan een regisseur. 

• De toegang naar zorg is op orde: deze is bekend, laagdrempelig en herkenbaar. 
Functionarissen van het team en een telefoonnummer zijn algemeen bekend en 
in het bijzonder bij scholen, kinderopvang, huisartsen en andere verwijzers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 

2015 
 
 
 

2015-2018 
 
 
 
 
 

2014  
 

2015-2018 
 
 

2015 

 
Zorg 

• Uitkomen met het budget dat per 1 januari 2015 door de rijksoverheid 
beschikbaar wordt gesteld voor de bekostiging van de decentralisaties.  

• Op het budget Hulp bij de Houshouding wordt een korting van 40% doorgevoerd 
wat betekent dat we op een andere wijze invulling moeten gaan geven aan deze 
voorziening.  

• Ondersteunende begeleiding blijven bieden aan hen die dat nodig hebben. Dit 
binnen het beschikbare budget.  

• Daar waar mogelijk in de overgangsjaren 2015-2016 aan bestaande cliënten 
ander passend aanbod bieden. 

• Ontwikkelen van algemene voorzieningen waardoor de druk individuele 
voorzieningen afneemt. Bij deze ontwikkeling wordt de brede welzijnorganisatie 
betrokken. 

 

 
2015-2018 

 
2015 

 
 
 

2015-2018 
 

2015-2016 
 

2014-2018 

Jeugdzorg 

• Alleen als veiligheid in het geding is, een diagnose gesteld moet worden of 

 
2015-2018 
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 Wat willen we? Jaar 

wanneer een jongere aangewezen is op zwaardere speciale hulp vindt 
doorverwijzing naar de tweede lijn plaats. 

• Specialistische hulp wordt met de regiogemeenten ingekocht en aangeboden. 
Dat geldt ook voor gedwongen hulpverlening.  

• Voor crisisgevallen is een meldpunt 
 

2014-2018 
 

2015-2018 

Mensen wonen zo lang mogelijk zelfstandig 

• We stimuleren en faciliteren initiatieven voor ondersteuning van mantelzorgers.  

• We werken aan afspraken voor verbetering van toegankelijkheid van woningen 
voor de kwetsbare doelgroepen via prestatieafspraken met 
woningbouwcorporatie KleurrijkWonen. 

• We faciliteren dat thuis wonen zo lang mogelijk gegarandeerd kan worden voor 
ouderen en andere doelgroepen (lichte handicap). De regels voor mantelzorg 
worden verruimd.  

• We maken het mogelijk dat zorg plaatsvindt op persoonlijke benadering. Er is 
keuzevrijheid waarbij aandacht is voor de identiteit van de zorgvrager. 

 

 
2015-2018 

 
2015-2018 

 
 

2014-2018 
 
 

2014-2018 

Lokaal Jeugdbeleid 

• Het gebiedsteam heeft korte lijnen met de kinder- en peuteropvang door 
inloopochtenden en groepsbezoeken bij 0-4 jaar. 

• Met het consultatiebureau zijn afspraken gemaakt over de indicering en 
doorverwijzing van kinderen met een (dreigende) taal- of 
ontwikkelingsachterstand. 

• De combinatiefunctionaris Jeugd is de verbinder tussen jeugd en (welzijns) 
organisaties en de overheid. Zij stimuleert en ondersteunt lokale initiatieven voor 
en door jongeren. 

 

 
 

2015-2018 
 

2015 
 
 

2015-2018 

Woonservicezone Asperen 
We zetten de ontwikkeling van de Woonservicezone in Asperen door. 
In het Manifest van Lingewaal is opgenomen dat de gemeente zorgt voor 
basisvoorzieningen. Het gebied rond de Van Langerakstraat, waarin alle 
basisvoorzieningen van Asperen zich bevinden, ondergaat de komende jaren een 
metamorfose naar een toekomstbestendige woonservicezone. Het dorpshuis en de 
supermarkt zijn twee van de basisvoorzieningen die zich in deze zone bevinden. 

Het proces om te komen tot een woonservicezone is gesplitst in drie trajecten: 
1. Het dorpshuis en de supermarkt � doel: realiseren van een dorpshuis waarin 

zowel de dorpsactiviteiten als een nieuwe winkel voor Spar, een zorgsteunpunt 
(Avondlicht) en een huiskamerfunctie voor ouderen (Kleurrijk Wonen) worden 
ondergebracht. 

2. Herontwikkeling van de Van Langerakstraat, waar de huidige 42 gestapelde 
woningen voor ouderen worden gesloopt en veertig nieuwe woningen voor vitale 
ouderen met een lichte zorgvraag worden gerealiseerd. Verzorgingshuis 
Avondlicht gaat, bij toenemende zorgvragen, de zorg bieden. De woningbouw is 
een autonoom traject van woningcorporatie Kleurrijk Wonen. 

3. Om te komen tot een samenhang in het gebied wordt de buitenruimte in zijn 
totaliteit heringericht (verkeersstromen, vitaliseren van het plein tussen het 
dorpshuis / gezondheidscentrum en CBS De Open Poort).  

 

 
 
 
 
 
 
 

2014-2015 
 
 
 
 
 

2014-2015 
 
 
 
 

2014-2015 

Brede welzijnsorganisatie 

Om op een efficiënte en effectieve wijze invulling te geven aan de uitvoering van ons 
welzijnsbeleid hebben we in 2012 een meervoudige aanbestedingsprocedure 
doorlopen. De uitkomst van deze procedure is dat we de uitvoering van: 

- de ondersteuning van vrijwilligers(werk); 
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- de ondersteuning van mantelzorgers; 
- de ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie; 
- het jeugd- en jongerenwerk (combinatiefunctie: sport, jeugd en cultuur) 

per 1 augustus 2012 hebben ondergebracht bij de brede welzijnsorganisatie, Welzijn 
Geldermalsen (in Lingewaal handelend onder de naam Welzijn Lingewaal). Met 
ingang van 1 januari 2014 is onze gemeentelijke opdracht voor het 
ouderenwelzijnswerk door de SWOL overgedragen aan Welzijn Lingewaal waardoor 
deze nu een totaalpakket aan welzijnsdiensten kan bieden. 
 
De raamovereenkomst met Welzijn Geldermalsen heeft een looptijd van drie jaar wat 
betekent dat deze in augustus 2015 eindigt. Het is echter mogelijk om deze telkens 
voor de duur van één jaar te verlengen. Gelet op de ontwikkelingen die, als gevolg 
van een terugtredende landelijke overheid, op de gemeente afkomen, wordt de rol 
van de welzijnsorganisatie steeds belangrijker. In dit kader is het van belang om een 
organisatie die zijn wortels in onze samenleving heeft aan ons te blijven binden.  
 

• Evaluatie en voortgang. 

• Verbinding met de regionale sociale dienst Gorinchem in het kader van de 
participatie van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. 

• In de jaarlijks te maken prestatieafspraken wordt geanticipeerd op de 
ontwikkelingen binnen het sociaal domein. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2018 
2014-2018 

 
2014-2018 

 

Basismobiliteit 
Om tijdig te kunnen anticiperen op bezuinigingen en decentralisatie van 
vervoertaken naar gemeenten worden mogelijkheden om te komen tot een 
efficiëntere invulling van het vervoeraanbod onderzocht. 
 

• Binnen regio Rivierenland participeren in het regionale proces. 
 

 
 
 
 
 

2014-2015 
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9. Milieu 

Energie en energiebesparing zijn belangrijke thema’s. In het streven naar een duurzame samenleving 
geeft de gemeente het goede voorbeeld door hiervoor aandacht te hebben in het inkoopbeleid en in 
zaken als energiebesparing en CO2 reductie.  
 
Naast verduurzaming van ons energiegebruik is er op het gebied van afval nog veel te winnen. In ons 
streven naar afvalreductie en -scheiding is voorzien in een doorontwikkeling van het omgekeerd 
inzamelen. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ stimuleert een ieder om milieu- en kostenbewust met 
afval om te gaan. Wij besteden daarom aandacht aan goede voorlichting en service. 
 

 

 

 
Afspraken uit het coalitieakkoord: 
 

Duurzaamheid  Partijen verankeren duurzaamheid nadrukkelijker 

in alle aspecten van de gemeentelijke 

bedrijfsvoering. In (bouw)projecten neemt de 

gemeente een voorbeeldfunctie in. 

 
 

Wat willen we? Jaar 

Milieubeleid ontwikkelen en actueel houden 

• We maken een nieuwe kadernota Milieu. 

 
2014 

 
Milieuhandhaving 

• Op het gebied van afvalbeheer en energiebesparing zijn in het Activiteitenbesluit 
voorschriften opgenomen. Deze zijn geldig voor type A en B bedrijven. Bij type C 
bedrijven worden deze voorschriften opgenomen in de vergunning. 
Milieuhandhaving wordt uitgevoerd door de ODR. 

 

2014-2018 

Duurzame energie in de gemeente en in de eigen organisatie 

• We verankeren duurzaamheid nadrukkelijker in alle aspecten van de 
gemeentelijke bedrijfsvoering.  

• In bouwprojecten neemt de gemeente een voorbeeldfunctie in. 

• Aanpassing van het aanbestedingsbeleid met een “duurzame” paragraaf 

• Samen met de provincie wordt gekeken naar geschikte plaatsen voor windmolens 
binnen de gemeente. Tevens wordt gekeken of er draagvlak is voor deze 

 
2014-2018 

 
 

2014-2018 
2015 
2014 
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Wat willen we? Jaar 

windmolens. 
 
Duurzaam energiegebruik stimuleren bij burgers  

• We gaan samenwerken met de woningbouwcorporatie om bestaande 
huurwoningen energiezuiniger te maken. 

• Lingewaal heeft een concessie getekend voor het plaatsen van oplaadpalen voor 
elektrische auto’s. 

 

 
 

2014-2018 
 

2014-2018 

Afval 

• We stimuleren inzamelen van de afvalstromen zoals elektrische apparaten en 
frituurvet, etc. 

• Diftar is ingevoerd. Door de Avri volgt een evaluatie. 

• Lingewaal gaat deelnemen aan het project Schone Waal waarbij het zwerfafval in 
de Uiterwaarden van de Waal schoongemaakt en schoon gehouden gaat worden. 

 
2014-2018 

 
2015 

 
2015 
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10. Ruimte en wonen 

De verplichtingen voortvloeiend uit de wet op de ruimtelijke ordening zijn binnen onze gemeente 
nagekomen. Onze bestemmingsplannen zijn actueel en uniform. Vanaf 2016 wordt gestart met het 
fasegewijs actualiseren van bestemmingsplannen om te blijven voldoen aan de verplichtingen uit de 
wet op de ruimtelijke ordening. Particuliere ontwikkelingen ondersteunen wij door middel van partiële 
herzieningen op kosten van de ontwikkelaar. Inbreiden voor uitbreiden, stimulering van bedrijvigheid 
aan huis en het voorkomen van getailleerde regelgeving blijven uitgangspunt. 
 
Volkshuisvesting. 
De ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting zijn divers. Wij spelen in op de veranderende 
woningmarkt zowel op het gebied van koop-, als huurwoningen. Doorstroming wordt bevorderd en 
bouwen voor eigen behoefte blijft uitgangspant. Op het gebied van volkshuisvesting wordt meer 
gekeken naar kwaliteit dan naar programmering. Op maat is belangrijker dan volgens programma. Wij 
spelen in op de veranderende woningmarkt gericht op meer woningen voor kleine huishoudens en de 
doelgroep van ouderen. Zorg is daarbij een onderdeel dat uitdrukkelijk aan volkshuisvesting wordt 
gekoppeld. 
 
Afspraken uit het coalitieakkoord: 
 
 

Ruimte voor Wonen Partijen faciliteren dat thuis wonen zo lang 

mogelijk gegarandeerd kan worden voor ouderen 

en andere doelgroepen (lichte handicap). De 

regels voor mantelzorg worden verruimd.  

 

Wat willen we? Jaar 

 
Volkshuisvesting 
De gemeente beschikt over een recent woningbehoeftenonderzoek en een 
woningbouwprogramma. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat 30% van de nieuwe 
woningen in de sociale woningbouw gerealiseerd moet worden. 
Onze gemeente heeft in de regio vooral een lokale taakstelling op woninggebied. 
Deze taak tot 2030 laat zien dat er een kentering zal optreden in de behoefte aan het 
soort woningen, zoals woningen voor ouderen. 

• In minimaal twee kernen is de realisatie van intramurale zorgvoorzieningen 
speerpunt van ons beleid. 

• We faciliteren dat thuis wonen zo lang mogelijk gegarandeerd kan worden voor 
ouderen en andere doelgroepen (lichte handicap).  

• De regels voor mantelzorg worden verruimd.  
 

 
 
 
 
 

2017 
 

2017 
 

2018 

Ruimtelijke Ordening. 

• Provinciale omgevingsvisie en –verordening. 

Vaststelling van de provinciale omgevingsvisie door provinciale staten is voorzien op 
9 juli 2014. Momenteel is de provincie bezig met het verwerken van de zienswijze die 
zijn ingediend tijdens de ter inzage leggen. Daarna volgt vaststelling van de 
provinciale ruimtelijke verordening. Gepland hiervoor is oktober 2014. Er is geen 
mogelijkheid meer om zienswijzen in te brengen.  
De consequenties voortvloeiende uit de visie en de verordening worden verwerkt in 
onze bestemmingsplannen. Vooruitlopende hierop is op initiatief van onze gemeente 
reeds gestart met de voorbereidingen van een nieuwe bestemmingsplan voor gebied 
cq in de invloedssfeer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met het doel meer ruimte 
voor met name de agrariërs te bewerkstelligen. 
 

 
2014-2018 
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Wat willen we? Jaar 

 

Bestemmingsplannen  

In deze periode actualiseren we de bestemmingsplannen overeenkomstig de hiervoor 
in de wet voorgeschreven termijnen dat een bestemmingsplan binnen 10 jaar wordt 
herzien. Wij gaan hierbij uit van dezelfde wijze als tot dusver is gehanteerd. Dit houdt 
in actuele bestemmingsplannen voor de vijf kernen, een bestemmingsplan voor de 
bedrijventerreinen en een bestemmingsplan voor het buitengebied. Ontwikkelingen 
die door middel van partiële herzieningen hebben plaatsgevonden worden 
opgenomen in de nieuwe plannen. Zo zullen bv het Bestemmingsplan Golfbaan “The 
Dutch” Spijk en het bestemmingsplan Fort Vuren worden opgenomen in het in de 
toekomstige herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. In het te actualiseren 
bestemmingsplan voor de kern Asperen wordt bv verwerkt de partiële herziening voor 
de ontwikkeling van het Strijcon terrein en Voorstraat 53, evenals het centrumplan 
Vuren deel gaat uitmaken van het nieuwe bestemmingsplan voor de kern Vuren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2015 wordt (verder) opgepakt: 

• Ontwikkeling woningbouwplan locatie Appeldijk nabij jachthaven Heukelum 

• Ontwikkeling woningbouwplan locatie Strijcon Voorstraat Asperen 

• Uitbreiding Zeiving noord west 

• Ontwikkeling bouwplan Gezondheidscentrum Van Langerakstraat/Leerdamseweg 
Asperen 

• Herstructurering Buiten de Poort Asperen 

• Herziening bestemmingsplan voor De Oven 

 
 
 
 

2015 

Vanaf 2016 starten we met het gefaseerd oppakken van de herziening van de 

volgende bestemmingsplannen: 

• Herziening bestemmingsplan De Oven Asperen 

• Herziening bestemmingsplan kern Asperen 

• Herziening bestemmingsplan kern Heukelum 

• Herziening bestemmingsplan kern Spijk 

• Herziening bestemmingsplan kern Vuren 

• Herziening bestemmingsplan kern Herwijnen  

• Herziening Buitengebied 

• Herziening Bedrijventerreinen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2016 

In 2017 wordt (verder) opgepakt 

• Ontwikkeling voormalig steenfabrieksterrein Heuff Vuren 
 

2017 

Kwaliteitscriteria Bouwtaken 
 
Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 
zijn er door het VNG, IPO en het Rijk landelijke kwaliteitscriteria ontwikkeld. Deze zijn 
gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Duidelijk is dat een gemeente met 
een omvang als Lingewaal deze taken niet meer zelfstandig mag/kan uitvoeren. 
De noodzaak van samenwerken of onderbrengen van deze taken bij een 
uitvoeringsorganisatie is dus aanwezig. 

 

 

Grondlocaties / gebouwen  

• We herontwikkelen de grondlocatie naar realisering van de brede school 

Herwijnen.  

 
 
 
 

2018 
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Wat willen we? Jaar 

• We maken woningbouw in de kern Spijk mogelijk. 

• Verkopen van gemeentelijke eigendommen (gebouwen/gronden) met eventuele 
sale-lease-back constructie. 

 

2017 
2017 

 

Woonzorgservicezone 

• De plannen voor realisatie /ontwikkeling van de Woonzorgservicezone Asperen 

wordt verder ter hand genomen. 

 
2016 

Volkshuisvesting 

• Met KleurrijkWonen worden voor de periode 2015-2018 nieuwe prestatie 
afspraken gemaakt. 

 
 

2015 

Grondexploitaties 
 

• Bij de actualisering van onze grondexploitaties maken we gebruik van de 
geactualiseerde nota grondbeleid 2014. 

 
2015 

Projecten 

We herontwikkelen / faciliteren bij: 

• Strycon Asperen in combinatie met Voorstraat 53 

• Herstructurering Buiten de Poort 

• WaalWeeldeWest  

• Toekomstgericht wonen voor ouderen, inhouden verruiming van de mogelijkheden 
voor mantelzorg. 

 
 
 
 

2016 
2016 
2017 
2017 
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11. Uitkomen met onze inkomsten 

Wij willen het gemeentelijk huishoudboekje op orde houden. Sturen op een solide 
weerstandsvermogen weerspiegelt onze lijn.  
 
De beschikbare budgetten voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zijn leidend. 
Er wordt een totaalbudget voor het sociale domein ingesteld, met deelbudgetten voor jeugd, werk en 
zorg. Uitgangspunt is dat hierop geen overschrijdingen mogen ontstaan. Beleidsdoelstellingen worden 
dan ook binnen dit kader vormgegeven. De taken worden daarom efficiënt en doelmatig uitgevoerd. 
 
Ons financiële beleid gaat hand in hand met een onze aanpak op de andere beleidsterreinen. We 
willen de ketensamenwerking daarom goed organiseren. Als de gemeente zich terugtrekt en zich 
letterlijk kleiner maakt, mag dat niet tot gevolg hebben dat maatschappelijke organisaties zich 
verbreden. Wij prikkelen hen hun werk anders te organiseren, met minder betaalde krachten en met 
gelijkblijvende of zo mogelijk meer kwaliteit. 
 
Via inkopen en aanbestedingen is onze overtuiging dat de nodige inverdieneffecten kunnen worden 
bereikt door over grenzen heen te kijken en, via slimme allianties, tot vernieuwende arrangementen te 
komen.  
 
Wij maken optimaal gebruik van cofinancierings- en subsidiemogelijkheden zodat projecten kunnen 
worden uitgevoerd.  
 
Bij alle projecten kijken we kritisch of we kosten kunnen terugdringen en of het raadzaam is om te 
faseren. 
 
 

 
 
 
Afspraken uit het coalitieakkoord: 
 

Belastingen Partijen spreken af dat de onroerende 

zaakbelastingen zeer beperkt worden verhoogd. 

De OZB stijgt maximaal een 0,5 % per jaar (excl. 

Inflatiecorrectie). 
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Wat willen we? Jaar 

Een gezonde financiële positie: 

• Onze weerstands- en reservepositie is gezond, dat wil zeggen dat 90% van 
onze risico’s zijn afgedekt. 

• We hanteren voor onze reservepositie een minimale omvang van € 10 per 
inwoner. Dat betekent een minimale reservepositie van € 1.100.000 (ijzeren 
voorraad). 

• We stellen ons ten doel kostendekkend te werken. 
 

 
2014-2018 

 
 

2014-2018 
 

2014-2018 
 

Beheersen van de uitgaven 

• We werken met een sluitende begroting; inkomsten en uitgaven zijn in 
evenwicht. 

• Overschrijding van budgetten lossen we op binnen het programma waar de 
overschrijding ontstaat.  

• We doen uitsluitend uitgaven die begroot zijn of waar de raad haar goedkeuring 
aan heeft gegeven. 

• Naast de voor de gemeenteraad beschikbare post onvoorzien krijgt het college 
de beschikking over een post onvoorzien van € 50.000 per jaar voor uitgaven 
die onoverkomelijk, onvoorzien en ongepland zijn. 

• De organisatie wordt gestimuleerd om met kostenbesparingen te komen binnen 
de eigen werkzaamheden. 

• Investeringskredieten die na twee jaar niet zijn uitgegeven worden ingetrokken. 
 

 
 

2014-2018 
 

2014-2018  
 

2014-2018 
 

2014-2018  
 

2014-2018  
 

2014-2018  
 

Beheersen van de inkomsten 

• We hanteren marktconforme grondprijzen. 

• Ter afdekking van het renterisico beoordelen we of consolidatie van leningen de 
komende 10 jaren verstandig is. 

 

 
2014-2018  

 
2014-2018 

Genereren van extra inkomsten 

• We hanteren marktconforme prijzen voor verhuur van gronden en opstallen. 

• We beoordelen hoe meer inkomsten uit anterieure overeenkomsten kunnen 
worden verkregen. 

• Verkoop van resterend snippergroen. 

• De verkoop van gemeentelijke eigendommen wordt gecontinueerd (nieuw plan 
2014-2018). 

 

 
2014-2018 
2014-2018 

 
2014-2018  

 
2014-2018 

Belastingen 

• We onderzoeken actief de mogelijkheden tot het heffen van belastingen op 
kabels en leidingen. 

• De OZB wordt, naast de inflatie van 2% per jaar, maximaal 0,5% per jaar 
verhoogd. 

• De raad maakt een keuze met betrekking tot de meerjarenbegroting of een of 
meer van genoemde belastingen in te voeren: 

- Forenzenbelasting 
- Reclamebelasting 
- Roerende zaak belasting 
- Hondenbelasting 
- Precariorechten.  

 
2014  

 
2014-2018 

 
 
 
 

2015  

 
Inkoop- en aanbesteding 
Beleid wordt geactualiseerd  

• Coördinatie wordt georganiseerd 

 
 
 

2015  
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Wat willen we? Jaar 

• Controle en doelstellingen worden geïmplementeerd 

• Jaarlijks inkoopdoelstellingen formuleren en bewaken 
  

2015 
2016-2018 

Planning & Control 

• Plan van aanpak voor het verbeteren en ten behoeve van de controlerende rol 
door het monitoren op het Planning & control proces. 

• Implementeren en invoeren en van de nieuwe P en C methodieken. 
 

 
2014 

 
2015-2018 

 

 

 


