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Inleiding
Zichtbaar naar een nieuwe balans 1
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, hebben de partijen Algemeen Belang Cuijk (ABC),
Christen Democratisch Appel (CDA), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en Partij van de Arbeid
(PvdA) constructief overleg gevoerd om te komen tot een coalitieakkoord.
Met onderling vertrouwen als basis hebben de partijen gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen.
Dit coalitieakkoord bevat afspraken die wij hebben gemaakt voor de komende raadsperiode. Het is geen
dichtgetimmerd akkoord, maar nodigt de partijen in de gemeenteraad, die niet tot de coalitie behoren,
inwoners, bedrijven en instellingen uit om mee te denken.
Financieel zullen we een pas op de plaats moeten maken. Dat vraagt om slimme investeringen en ombuigingen
waarbij we de lasten voor inwoners en bedrijven niet willen verhogen.
Ook moeten we met elkaar vorm en inhoud geven aan de decentralisaties op sociaal gebied. Dat doen we
sociaal maar ook financieel solide.
Speerpunten van beleid zijn deregulering, burgerparticipatie en revitalisering van het centrum van Cuijk. In het
sociale domein staat de menselijke maat voorop.
Wij willen een gemeente zijn die ‘burgers in hun kracht zet’. Waar we creatief omgaan met middelen en
instrumenten, en we uitgaan van zelfredzaamheid en participatie. Maar waar we ook een vangnet hebben voor
hen die het niet op eigen kracht redden.
Er komen dus vele nieuwe uitdagingen op de gemeente af, die ons gaan leiden naar een nieuwe balans in
inkomsten en uitgaven, taken en verantwoordelijkheden.
Een collegeprogramma, als programmatische uitwerking van het coalitieakkoord, zal nog door het college
worden opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. In het collegeprogramma wordt verder uitgewerkt
wat het college de komende vier jaar wil bereiken.
Aldus ondertekend op 1 mei 2014,

1

…………………………

…………………………

G.M.P. Stoffels
Lijsttrekker ABC

J.M.F. Hendriks
Lijsttrekker CDA

…………………………

…………………………

E.A.P. van Heeswijk
Lijsttrekker VVD

S.M. Derks
Lijsttrekker PvdA (plv.)

Zichtbaar: De coalitie staat voor een open en transparante communicatie en is daarmee zichtbaar voor haar inwoners.
Een nieuwe balans: De komende periode kenmerkt zich door tal van veranderingen die zullen gaan leiden tot een nieuwe balans in
inkomsten en uitgaven, taken en verantwoordelijkheden. Bezuinigingen leiden tot heroverwegingen op tal van terreinen. Regelgeving
werkt belemmerend op initiatieven van inwoners en bedrijven en vraagt om deregulering. De decentralisaties die plaats gaan vinden
hebben een behoorlijke impact op de gemeentelijke organisatie. Mede-eigenaarschap van de openbare ruimte leidt tot gedeelde
verantwoordelijkheden.
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Hoofdstuk 1, Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur
Burgerparticipatie
Burgers zijn voor ons een belangrijk klankbord bij het voorbereiden van gemeentelijke besluiten. Onze
gesprekspartners, bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, de participatieraad, cultureel hart Cuijk, SWOC, KBO, etc.,
vragen wij ons ‘een spiegel voor te houden’. De “participatieladder” is onze leidraad om dat beter te
organiseren. Dat gaan we “gewoon doen”. En dat kan alleen als we burgerparticipatie beter inbedden in de
ambtelijke en bestuurlijke werkprocessen.

Krachtige dorps- en wijkraden
Door professionele ondersteuning, scholing en een deskundig en toegankelijk aanspreekpunt binnen de
gemeente (accountmanager) willen wij krachtige dorps- en wijkraden met een breed draagvlak in wijk en dorp.
Daarvoor verkennen wij de mogelijkheden voor burgerbegrotingen. Met onder meer “Buurtbudgetten” willen
wij initiatieven vanuit de dorps- en wijkraden, gericht op behoud en verbetering van de leefbaarheid,
ondersteunen en burgerparticipatie bevorderen.

Minder regels
De coalitie is een groot voorstander van minder regels, het verkorten van procedures, onder andere door
globalere bestemmingsplannen en mogelijkheden van welstandsvrij bouwen, omdat deze leiden tot minder
bureaucratie, meer mogelijkheden voor het particulier initiatief en een besparing op de kosten.
Het past geheel in deze tijd van een terugtredende overheid en meer verantwoordelijkheid voor de burger.
Regels worden zodanig toegepast dat bureaucratie vermeden wordt.

Veiligheid
Wij zetten in op het sociaal veilig houden van de openbare ruimte. Hierbij zullen wij nauw samenwerken met
andere partijen. Voorkomen is beter dan genezen. Een goed en strikt handhaven, zowel door onze eigen
organisatie als in samenwerking met andere partijen, past binnen onze visie om te zorgen voor een veilige
maar ook schone leefomgeving. Prioritering van de inzet van onze eigen (capaciteits)mogelijkheden is hierbij
aan de orde.
Het zwerfvuil is een voortdurend aandachtspunt, evenals de overlast van honden. Wij willen hier krachtiger
tegen optreden.
Het afgelopen jaar is de nieuwe APV vastgesteld. Hierin is onder andere het nodige geregeld over
paracommercie en openings- en schenktijden. Deze regels dienen dan ook gehandhaafd te worden.

Samenwerking gemeenten
Samenwerking is noodzakelijk. Uitgangspunt is dat de ambtelijke samenwerking CGM eerst goed verankerd
moet zijn alvorens vervolgstappen worden ondernomen. Ontwikkelingen op dit terrein worden gevolgd.
Inwoners worden betrokken bij het denken over de toekomst van de gemeente als het gaat om verdere
samenwerking met andere gemeenten of gemeentelijke herindeling.
De vorm van samenwerking moet juist die schaal hebben waardoor de klant echt koning is.
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Dienstverlening
Goede dienstverlening begint bij een heldere en duidelijke communicatie met de burger. Per casus moet er één
aanspreekpunt zijn voor de burger: de burger moet bij één loket zijn zaak kunnen afhandelen.
Door het inrichten van efficiënte werkprocessen maar ook door het maken van goede werkafspraken met
andere uitvoerende organisaties, willen wij dat de burger met meer snelheid, deskundigheid en
inlevingsvermogen op maat geholpen wordt.
Burgers worden vroegtijdig geïnformeerd over zaken die voor hen van belang kunnen zijn. Er wordt onderzocht
of het voeren van ronde tafel gesprekken een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de dienstverlening.
Elektronische dienstverlening en het ontwikkelen en onderhouden van handzame sites worden gestimuleerd
zodat de burger op ieder gewenst moment bij ons terecht kan.
De gemeente moet bereikbaar zijn voor alle mensen, dus ook voor mensen zonder computer en/of
internetvaardigheden.
In politieke nota’s maken we gebruik van heldere en duidelijke taal: daardoor kan de burger gemakkelijker en
beter meepraten.
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Hoofdstuk 2, Openbare Ruimte
Mede-eigenaarschap leefomgeving
Het betrekken van inwoners bij de aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte geeft extra kwaliteit
en tevreden burgers. Wij zetten in op zoveel mogelijk interactie met de bewoners. ‘Mede-eigenaarschap’ van
inwoners van de openbare ruimte, met de nodige ambtelijke ondersteuning, zal leiden tot meer kwaliteit van
de woonomgeving.

Openbare ruimte
De inzet is om de openbare ruimte zo groen mogelijk in te richten. Een verloederde uitstraling wordt
voorkomen door onkruid te bestrijden. Hierbij zijn wij terughoudend in het gebruik van chemische middelen.

Revitalisering centrum Cuijk
Het ontwikkelen van een nieuwe visie met uitvoeringsplan die het centrum tot een aantrekkelijk verblijfs- en
winkelgebied maakt, is een speerpunt. In deze visie moeten ook de Maaskade, passantenhaven en de
stationsomgeving worden betrokken. In combinatie met de reguliere onderhoudswerkzaamheden wordt
ingezet op een herinrichting van de Grotestraat en directe omgeving waarin ook het Louis Jansenplein
betrokken wordt.
Er is aandacht voor een versterking van de woonfunctie van het centrum, en voor versterking als
verblijfsgebied. Zoals de mogelijkheid van een gedeeltelijke afsluiting van de Grotestraat op bepaalde tijden en
seizoenen.
Het centrum dient een meer groene uitstraling te krijgen door de aanplant van meer groene elementen zoals
bomen, heggen en dergelijke, en de realisatie van een stadsparkachtige omgeving.

Onderhoud Padbroek
Het ecologisch groen in de wijk Padbroek voldoet in haar huidige vorm niet langer aan het wensbeeld van haar
bewoners. Samen met de bewoners wordt een wijkplan voorbereid waarin het groen voldoet aan het
wensbeeld van de bewoners en waarin ook andere relevante aspecten van de openbare ruimte worden
meegewogen.

Randweg Haps
De Provincie gaat de komende jaren de randweg in Haps realiseren. De gemeente zet hierbij in op een zo goed
mogelijke landschappelijke inpassing en behartiging van de individuele belangen van haar inwoners en
agrarische ondernemers.
Wij willen een carpool plaats realiseren nabij de randweg en de A73. Hiervoor vragen wij middelen uit de
landelijke subsidieregeling ‘beter benutten’.

Herinrichting dorpskern Haps
Met inbreng van de iDOP-gelden en aanvullende fondsen wordt de doorgaande provinciale weg, met een
overwegende verkeersfunctie, en een gedeelte van de Beerseweg, heringericht tot een verblijfsgebied.
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Doorgaand verkeer Katwijk
In de komende collegeperiode zal gezocht worden naar maatregelen ter beperking van doorgaand verkeer van
en naar het industrieterrein, door Katwijk.

Verkeersveiligheid
Voor de uitvoering van verkeersprojectenprojecten in het kader, is het door de raad vastgestelde
VerkeersVeiligheidsPlan
leidend.
Er
wordt
zoveel
mogelijk
aangesloten
bij
reguliere
onderhoudswerkzaamheden.
Uitgangspunt is dat er geen nieuwe drempels worden aangelegd en waar mogelijk bestaande drempels
gesaneerd. De drempels worden nader bekeken op effectiviteit, verkeersveiligheid en overlast voor de
aanwonenden.
Waar verkeerstechnisch mogelijk, geldt tweerichtingsverkeer boven eenrichtingsverkeer.
Terugdringing van het aantal verkeersborden en ander straatmeubilair is belangrijk. Ingezet wordt op een
terugdringing van 25% van het aantal verkeersborden en de plaatsing van representatieve digitale
aankondigingsborden in plaats van de huidige wildgroei aan allerlei aankondigingsborden.

Snelle fietsverbinding en behoud veerpont
Ingezet wordt op het realiseren van een snelle fietsverbinding van Cuijk naar Nijmegen, via het tracé van de
spoorbrug in Katwijk. Gelijktijdig zal er aandacht zijn voor het behoud van de veerpont.

Openbaar vervoer
Wij stimuleren vormen van openbaar vervoer en ondersteunen pilots, die het mogelijk maken om in de kleine
kernen en wijken de mobiliteit te verbeteren.
Wij zetten ons bij de Provincie Limburg in om de Elfkroegentocht als evenement op te laten nemen in de
nieuwe concessie.
Samen met andere partijen willen wij bereiken dat de Maaslijn wordt geëlektrificeerd.

Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. We willen deze sector stimuleren en
zien hier een aanjaagfunctie voor de gemeente weggelegd. Spoedige realisatie van Plan Dommelsvoort, een
toeristisch aantrekkelijk centrum, een uitgebreid fietspaden-plan en waar mogelijk faciliteren van openbare
voorzieningen zijn voor deze sector de actiepunten.
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Hoofdstuk 3, Bouwen, Wonen en Milieu
Wonen
Het is belangrijk dat er woningen worden gebouwd waar daadwerkelijk vraag naar is, passend binnen het
regionaal woningbouwprogramma. Betaalbaar, duurzaam en levensloopbestendig zijn daarbij
sleutelbegrippen, in de vrije maar vooral ook in de sociale sector. Nieuwe woonvormen, waarvan de exploitatie
langdurig duurzaam is en een meerwaarde opleveren voor het dorp door de gekozen architectuur,
natuurontwikkeling, kleinschalige bedrijfjes, etc. worden toegelaten.
Het motto voor Cuijk is “woningbouw op maat. Dit betekent:
1.
2.
3.
4.

Sturen op kleinschaligheid
Sturen op starters
Sturen op senioren
Sturen op zorg.

Uitgangspunt is om starters te helpen bij het verkrijgen van een eerste woning. Dit biedt tevens mogelijkheden
voor een betere doorstroming op de woningmarkt.

Buitengebied
Beleid dient doorgezet te worden om overbodige en niet passende gebouwen op te ruimen en de
overblijvende gebouwen een passende bestemming te geven. Grotere waardevolle complexen kunnen ingezet
worden voor wonen, zorg en cultuur.

Woonafspraken
Teneinde te waarborgen dat ook in Cuijk en de regio voldoende investeringen plaatsvinden, in met name de
sociale woningbouw, staan wij open voor de komst van meer toegelaten instellingen of derden die
inspanningen verrichten op het terrein van de sociale woningbouw.
Met deze partners zullen jaarlijks (prestatie)afspraken worden gemaakt over de actuele stand van de sociale
woningbouw. Daarin worden o.a. afspraken gemaakt over:
•

Vermindering van het fenomeen “scheef wonen”.

•

De wachtlijsten die tevens een graadmeter zijn voor de woningbehoefte.

•

Afspraken over oplevering van de woningen in relatie tot de openbare voorzieningen. Om
‘verrommeling’ van de woonomgeving tegen te gaan, moet de periode tussen oplevering en realisatie
van openbare voorzieningen zo kort mogelijk zijn.

•

De woningbehoefte en woningbouwprogramma alsmede de investeringsbalans.

•

Duurzaamheid in bouwen (o.a. ligging in relatie tot energieproductie).

Ruimtelijke projecten
Wij kiezen er uitdrukkelijk voor om de lopende trajecten te continueren en af te ronden.
Ter ondersteuning van het afronden van projecten zal nadrukkelijk promotie gemaakt worden voor het
aantrekkelijke woon, leef en werkklimaat in onze gemeente. Goede promotie en informatie over Cuijk heeft
tevens een aantrekkende werking op nieuwe bedrijven.
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Agrarische ontwikkeling
Wij willen een brede ontwikkeling mogelijk maken van het platteland onder de voorwaarde dat er geen extra
belemmeringen ontstaan voor bestaande agrarische bedrijven.
Het huidige beleid rond de vrijkomende agrarische bedrijven (de zogenaamde VAB´s) biedt onvoldoende
mogelijkheden om overtollige bedrijfsgebouwen te saneren. Het bestaande beleid willen wij actualiseren,
waarbij de mogelijkheden van ‘rood-voor-rood’, maar ook kansen voor kleinschaligheid kunnen leiden tot
kwaliteitsverbetering.
Veel agrariërs hebben al grote stappen gezet naar een verdere verduurzaming. De 'Brabantse
zorgvuldigheidsscore veehouderij' (BZV) geeft voldoende waarborg voor een duurzame agrarische omslag en
laat ons de ruimte om daar verdere keuzes in te maken.

Energiecoöperatie
Wij willen energiecoöperaties stimuleren en faciliteren: zij dragen bij aan een verdere verduurzaming van de
maatschappij en besparing.

Economische zaken en werkgelegenheid
Wij streven naar handhaving en uitbreiding van de lokale werkgelegenheid. Dit willen we realiseren door
voorrang te geven aan beleidsvoornemens die de werkgelegenheid bevorderen, regelmatig overleg tussen
bedrijfsleven en gemeente, waar mogelijk inschakeling lokale ondernemers bij gemeentelijke opdrachten,
revitalisering oudere bedrijfsterreinen en actief promoten van Cuijk als vestigingsplaats voor bedrijven.

Breedband
De aanleg van breedband biedt vele kansen voor de mogelijkheden van zorg op maat en de bedrijvigheid. De
ambitie is om een gemeentedekkend glasvezel/breedband netwerk te realiseren. Een goede business–case
moet de mogelijkheden en risico’s in beeld brengen en ons helpen de noodzakelijke keuzes te maken.

Toerisme & recreatie
Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen moeten meer integraal en samenhangend worden bekeken. Door de
ontwikkeling van Dommelsvoort krijgt Cuijk een unieke kans om zich in recreatief opzicht op de kaart te zetten.
Buiten Dommelsvoort (Linden, Beers) gaan we terughoudend om met nieuwe, grootschalige initiatieven.

Natuur en landschap
Wij zullen de komende periode voortvarend werk maken van de uitvoering van het inmiddels vastgesteld
Landschaps Ontwikkel Plan (LOP).
In het gebied tussen de Maas en Beers (Ossenbroek) liggen belangrijke ecologische verbindingszones die
onderdeel uitmaken van het plan Raamvallei. Wij ondersteunen de in het plan genoemde ambities in dit
gebied.

Duurzaamheid bevorderen
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het duurzaam bouwen en inrichten van haar
gebouwen. De gemeentelijke gebouwen dienen een toonbeeld van duurzaamheid te worden. Bij uitvoering
dienen investeringen voor duurzaamheid dan ook zorgvuldig afgewogen te worden.
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Milieu
Wij zijn van mening dat een mestvergistingsinstallatie niet thuishoort op het RBL te Haps. De technologische
ontwikkelingen zijn nog lang niet ver genoeg gevorderd om te kunnen garanderen dat omwonenden en
bevolking van Haps gevrijwaard blijven van geurhinder die een dergelijke installatie mogelijk oplevert.
Bij plannen voor de verwerking van andere reststromen, moet onomstotelijk vaststaan en bewezen in de
praktijk, dat er geen sprake zal zijn van stankoverlast.
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Hoofdstuk 4, Kind, Cultuur en Sport
Kind en onderwijs
Elk kind moet de mogelijkheid krijgen om zich te ontplooien naar eigen aard en aanleg met de bedoeling als
gelijkwaardig lid aan deze complexe samenleving deel te nemen. Door samenwerking te zoeken met
verenigingen, onderwijs en instanties die met jeugd te maken hebben zal er sprake zijn van een integrale
benadering van de jeugd. Er wordt ingezet op preventie i.p.v. repressie. Waar dit aan de orde is zal in
samenwerking met de wijkagent, de jeugdwerker, het maatschappelijk werk, de jongeren zelf en hun ouders en
eventuele klagers, overlast door jongeren teruggedrongen worden.

Onderwijs algemeen
Het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt door iedere jongere is een speerpunt in ons beleid.
Het technisch onderwijs in Cuijk zal (in samenwerking met het bedrijfsleven) gestimuleerd worden.
Nog dit jaar (2014) gaan wij met schoolbesturen van zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs in gesprek
over krimp in het onderwijs.

Integraal Kind Centrum
Wij onderzoeken of het concept van een Integraal Kind Centrum zoals dit in Cuijk ontwikkeld is, ook haalbaar is
in andere dorpen of wijken.

Merletcollege
Behoud van voortgezet onderwijs in Cuijk heeft topprioriteit. Ingezet wordt op realisatie van het genomen
raadsbesluit. Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat er een nieuwe situatie ontstaat omdat de kosten
voor de gemeente toch hoger blijken uit te vallen, de Raad van State het voorliggende plan blokkeert of OMO
een andere koers wenst te varen. Als dan zal bekeken worden welke alternatieve koers gevolgd zal worden.

Jeugdzorg
Centrum jeugd en gezin is de spil in de jeugdzorg. Eind 2014 willen we evalueren of het CJG klaar is voor de
transitie jeugdzorg. Het is de ambitie om de komende periode helder en controleerbaar te krijgen of de
jeugdzorg met minder middelen toch dezelfde kwaliteit kan borgen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zullen wij in
regionaal verband zorgen voor een krachtige vertegenwoordiging en inbreng.

Intensieve voorlichting gevaren drugs- en alcoholgebruik aan jongeren
De drank- en horecawet zal gehandhaafd worden. Via een programma wordt aan ouders voorlichting gegeven
over drank en drugsgebruik.
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Cultuur
Kunst en cultuur hebben een meerwaarde voor de samenleving in Cuijk. Nieuwe initiatieven, binnen de
financiële mogelijkheden, zullen wij zoveel mogelijk ruimte geven en stimuleren. Zoals bijvoorbeeld het
opstarten van een bioscoop/ filmhuis. De synergie tussen kunst/cultuur en toerisme willen wij benutten. Wij
richten ons op regionale afstemming op cultureel gebied.
Er zal aandacht zijn voor blijvende huisvesting van culturele instellingen in de Cuijkse cultuurstraat.
Zowel de theaterfunctie als de sociaal maatschappelijke functie moeten voor de schouwburg behouden blijven.
Instellingen voor kunst en cultuureducatie moeten zich als instelling lokaal verankeren, i.s.m. verenigingen en
onderwijs. Verder dient er aandacht te zijn voor herbestemming en behoud van lege kerkgebouwen als ook
voor het etaleren en promoten van het Cuijkse DNA (historie, archeologische vondsten).

Sport
Sport is gezond, verbroedert en heeft positieve effecten op tal van maatschappelijke problemen. Sport (en
cultuur) moet daarom voor iedereen gewaarborgd zijn. Samenwerking tussen verenigingen, sport, cultuur en
onderwijs zullen wij stimuleren. Wij willen initiatieven welke sport (en cultuur) bevorderen verder uitrollen
zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Sjors Sportief.
Voor een goede sportbeoefening zijn goede sportaccommodaties noodzakelijk. In dit licht bezien willen wij de
problematiek voor De Kwel zo spoedig mogelijk oplossen. In verband met het aflopen van de overeenkomst per
1 januari 2018 willen wij tijdige duidelijkheid t.a.v. de voortgang van het privatiseringstraject (overeenkomst
LACO).
In 2015 zullen wij het schoolzwemmen evalueren.
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Hoofdstuk 5, Maatschappelijke Zaken
Vergroten van (burger)participatie
Burgers vragen te participeren, al dan niet in een stichting of vereniging, betekent ook het benutten van
talenten. Dat geldt wat ons betreft ook bij de invoering van wettelijke maatregelen zoals de tegenprestatie.
Meedoen is een kans en verplichting die moet worden benut door allen die dit kunnen.

Participatiewet
Werk is een belangrijke weg om mee te doen in onze maatschappij. Mensen die afhankelijk zijn van een
uitkering zullen wij stimuleren en ondersteunen om weer aan het werk te gaan. Dit doen wij zoveel mogelijk
zelf en in samenwerking met ons SW-bedrijf. Wij trekken hierin samen op met de gemeenten in het Land van
Cuijk. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe taken die opgelegd worden in het kader van de
Participatiewet.
Uitgangspunt is dat we dit doen met de budgetten die het Rijk ons ter beschikking stelt.

Behoud van voorzieningen, met oog voor verandering
Door in te zetten op eigen kracht en zelfwerkzaamheid en door creatieve mogelijkheden te onderzoeken en
benutten, willen wij voorzieningen in wijken en dorpen zo veel mogelijk behouden. Maar we willen ook
duidelijk zijn: behoud kan niet ten koste van alles. Een doelgericht subsidiebeleid en krachtige uitvoering van
de vastgestelde iDop plannen helpen bij het behoud en verbetering van de leefbaarheid.

Revitalisering de Valuwe
Wij blijven voortvarend inzetten op het realiseren van de doelstellingen van het Masterplan. Een nieuwe op
maat gemaakte multifunctionele accommodatie voor de Valuwe dient gerealiseerd te worden. Een integrale
aanpak met meerdere kostendragers betekent een hogere kwaliteit van de voorzieningen in De Valuwe
alsmede een reële exploitatie.

Zorg op maat dichtbij de burger
Door zorg en ondersteuning slimmer en efficiënter te organiseren, door interdisciplinaire wijkteams in te zetten
met een grotere rol voor huisartsen in signalering, willen wij de kwaliteit van zorg verhogen en tegelijk de
opgelegde kostenbesparingen realiseren. Het eigen belang van organisaties mag niet voorop staan. Dat
betekent goede samenwerking met vrijwilligersorganisaties, ondersteuning van mantelzorgers, informele
buurtzorg en een krachtige beleidsmatige aansturing en een snelle bijsturing wanneer noodzakelijk.

Kwaliteit van zorg
Wij willen dat een instrument beschikbaar is voor innovaties en noodzakelijke bijstellingen van beleid en
uitvoering om de kwaliteit van zorg en participatievoorzieningen in Cuijk te garanderen. Uitgangspunt blijft wel
om binnen de landelijke opgaven en beleidskaders de transities in het sociaal domein in te richten. Wij zoeken
in regionaal verband naar een vangnet voor de transities.
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Kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein
Heldere communicatie over zorg- en minimaregelingen is ons uitgangspunt. Door werkafspraken met
uitvoerende organisaties te maken, willen wij dat snelheid, deskundigheid, maatwerk en inlevingsvermogen
voorop staan in het werken met cliënten. Door met cliënten in gesprek te gaan, bijvoorbeeld via een lokale
ombudsman, over hun ervaringen willen wij dat ook verbeterpunten die niet in een
klanttevredenheidsonderzoek naar boven komen, zichtbaar worden.

Coalitieakkoord ABC – CDA – VVD – PvdA d.d. 1 mei 2014

Pagina 14 van 15

Financiële Paragraaf
Duurzaam financieel gezonde gemeente
Uitgangspunt is dat onze gemeente ook in de toekomst een gezonde financiële basis heeft.
Concreet betekent dit:
•

Het meerjarenperspectief moet sluitend zijn.

•

Risico’s moeten in beeld zijn en er moeten voldoende middelen gereserveerd zijn om deze te kunnen
dekken, mochten deze zich voordoen.

•

De algemene reserve moet voldoende van omvang zijn om veerkrachtig zaken op te kunnen vangen
die op dit moment nog niet te voorzien zijn.

Duidelijk is dat het financiële perspectief weliswaar schommelt in de periode 2014 – 2017 maar dat per saldo
het meerjarenperspectief sluitend is met een positief resultaat in 2017. We constateren echter wel dat er
weinig ruimte is om nieuw beleid op te pakken.
De doorrekening van de algemene reserve laat verder zien dat er sprake is van een daling. In het verleden is
bepaald dat de algemene reserve een ondergrens dient te hebben van 7,5 miljoen euro. Deze grens is mede
bepaald op een moment dat de BGE slechts gering van omvang was en risico’s nog onvoldoende in beeld
waren. Nu de BGE voldoende omvangrijk is en risico’s goed in beeld zijn is dit voor ons aanleiding om een
actuele nota Algemene Reserves en Voorzieningen op te stellen waarbij wij tevens zullen onderzoeken welke
ondergrens wenselijk is.
Wij zullen de geactualiseerde ondergrens van de Algemene Reserve respecteren en bij onvoldoende ruimte in
de Algemene Reserve een pas op de plaats maken dan wel investeringsruimte zoeken binnen de bestaande
exploitatie.
Uitgangspunt is verder dat wij de OZB jaarlijks slechts verhogen met de macro-norm om onze burgers niet nog
meer te belasten. Een uitzondering is aan de orde als blijkt dat de kwaliteit van zorg te zeer onder druk komt te
staan als gevolg van een tekort aan financiële middelen en we dit niet op een andere manier kunnen oplossen.
Op dit moment is nog onvoldoende bekend wat de financiële gevolgen zullen zijn van de drie transities. Onze
insteek hierbij is dat deze uitgevoerd moeten worden met de bedragen die van het Rijk ontvangen worden.
Mocht dit niet toereikend blijken te zijn dan zullen wij ons eerst wenden tot het Rijk om deze problematiek
onder de aandacht te brengen om zo een oplossing te vinden.
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