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Landgraaf, een solidaire en respectvolle samenleving!

Op grond van de verkiezingsuitslag van 1 9 maart 2014 heeft de PvdA het initiatief genomen
tot het vormen van een coalitie. Na een (in)formatietraject onder leiding van de door de PvdA

benoemde (in)formateur HUB BOGMAN, hebben de partijen PvdA (4 zetels), SP (4 zetels),

CDA (3 zetels), OPA (1 zetel), GroenLinks (1 zetel) en VVD (1 zetel) besloten een coalitie aan

te gaan.

Genoemde partijen hebben een werkbare meerderheid in de gemeenteraad (14 van de 25

zetels). Ze hebben besloten voor de periode 2014 - 2018 een coalitie te vormen ten behoeve

van het besturen van de gemeente Landgraaf.
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Coalitieakkoord 2014 - 201 8

Landgraaf, een solidaire en respectvoiie samenieving!

De bestuursperiode 201 4-201 8 staat voor een belangrijk deel in het teken van de overdracht

van rijkstaken naar de gemeente. De gemeente Landgraaf wordt daarmee verantwoordelijk

voor de uitvoering en de financiering van bijna alle vormen van maatschappelijke

ondersteuning. Het rijk draagt een groot gedeelte van zijn taak op het gebied van werk,

langdurige zorg en jeugd over aan de gemeenten, maar stelt daarvoor minder geld

beschikbaar. Het is daarom onze opgave om met de beschikbare middelen en door het

verbinden van onze maatschappelijke partners, onze voorzieningen op een goed niveau te

houden, zodat Landgraaf een solidaire en respectvolle samenleving blijft.

Mensen zijn belangrijker dan stenen, maar ook fysieke voorzieningen dragen bij aan de
kwaliteit van leven. De aandacht voor het sociale domein en het fysieke domein moet

daarom in balans blijven.

Financiën

Landgraaf wordt, evenals alle andere gemeenten in het land, geconfronteerd met vergaande

bezuinigingen binnen het sociale domein. Daarnaast daalt de bijdrage vanuit het

gemeentefonds. Structurele ombuigingen op zeer korte termijn achten wij nu echter niet

opportuun. Er bestaat op dit moment simpelweg nog te veel onzekerheid omtrent de baten

en vooral ook de lasten die op ons afkomen binnen het sociale domein.

De budgetten die Landgraaf ontvangt voor de uitvoering van de decentralisaties worden

geoormerkt. Door de vorming van een reserve 'Decentralisaties' zorgen wij voor een

financieel vangnet. Dat financieel vangnet moet er voor zorgen dat wij, samen met onze

maatschappelijke partners, het beleid en de processen op het sociale domein zó kunnen

optimaliseren dat we uiteindelijk met het taakstellend budget vanuit het Rijk uit gaan

komen. We kopen aldus tijd en gunnen onze maatschappelijke partners de ruimte om hun

organisaties en werkwijzen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Daarmee doen we

recht aan de complexiteit van de decentralisaties, de mensen die werkzaam zijn in het

sociale domein en bovenal aan onze inwoners.

We onderkennen en nemen dus bewust het risico ten aanzien van de door ons te ontvangen

budgetten en de effectiviteit van de kanteling inbegrepen de procesinrichting in het sociale

domein. Een risico dat we durven te nemen omdat we een stevige reservepositie hebben, de

voortgang van de transitie en transformatie op het sociale domein zowel inhoudelijk als
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financieel intensief zullen monitoren en we geloven in de aanpak die we samen met onze

partners ontwikkelen.

We voeren een degelijk financieel beleid met sluitende begrotingen, een robuust

weerstandsvermogen en voldoende reserves. We nemen daarbij liever moeilijke dan halve

maatregelen. Mocht onverhoopt blijken dat we toch verdergaand moeten bezuinigen dan

zullen we dit doen aan de hand van een weloverwogen takendiscussie.

Bezuinigingstaakstellingen worden niet gedekt door middel van een lastenverzwaring. De

gemeentelijke belastingen en heffingen worden met maximaal de inflatie-correctie

verhoogd.

Ten aanzien van het fysieke domein achten wij een afgewogen voortzetting van de geplande

investeringen noodzakelijk. Dit om de leefbaarheid in de wijken in stand te houden en

Landgraaf een aantrekkelijk woon-, werk- en leefomgeving te laten behouden.

Bestuur

Voor de grote opgaven, waarmee we op korte termijn worden geconfronteerd, is het

schaalniveau van Landgraaf ontoereikend. Het is voor ons nog maar de vraag of de

schaalgrootte van Landgraaf en Brunssum samen, toereikend zal zijn. De ambtelijke fusie

met Brunssum is daarom geen eindstation.

De samenwerking Landgraaf-Brunssum juichen we toe en we streven naar een ambtelijke

fusie per 1 januari 2015. Maar ook hierbij geldt: zorgvuldigheid is belangrijker dan tempo.

Het fusieproces moet op een zorgvuldige wijze worden doorlopen. De belangen van ons

personeel en de ontvlechting en samenvoeging van taken, in het bijzonder ten aanzien van

de integratie van de taken van ISD BOL binnen de nieuwe structuur, verdienen onze

aandacht.

Samenwerking is het sleutelwoord bij de opgaven waar we voor staan. Niet alleen de

samenwerking met Brunssum maar ook de samenwerking op de schaal van Parkstad, Zuid-

Limburg en met de gemeenten in de grensregio. In het kader van de regionale samenwerking

willen wij ons sterk maken voor de komst van een alternatieve dienst of activiteit, als nieuwe

invulling voor het voormalige gemeentehuis van Schaesberg.

Ondernemers en maatschappelijke partners geven aan dat ze last hebben van de bestuurlijke

versnippering binnen onze regio. Ze wijzen ons op de noodzaak om bovenlokaal te denken

en dringen aan op bovenlokale besluitvorming. Herindeling op termijn, van onderop en na

gedegen onderzoek, is daarom voor ons een optie.
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Sociaal Domein

De decentralisaties staan niet los van elkaar. Er is sprake van een overeenkomst in

doelstellingen (ondersteuning voor inwoners die minder zelfredzaam zijn en bevordering van

participatie) en een overlap in doelgroepen. Wij zetten daarom in op een integrale aanpak

volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.

Daarnaast willen we werk maken van een wijkgerichte en persoonlijke benadering van onze

inwoners, oftewel maatwerk. We doen een beroep op de zelfredzaamheid van onze burgers

waar dat mogelijk is (voordoen, samendoen, zelf doen met daarbij een degelijk vangnet). Het
recht op noodzakelijke zorg en kwaliteit van zorg zijn voor ons leidende principes. We willen

wachtlijsten voorkomen, bureaucratie terugdringen en de transformatie van onderop

bevorderen. Dat kan door hulpverleners meer verantwoordelijkheid te geven en door met

wijkteams te werken. De doelstelling die we nastreven is dat alle inwoners van Landgraaf,

jong, oud, gezond of kwetsbaar, kunnen leven en participeren in de omgeving die zij

verkiezen, met regie over hun eigen dagelijks leven. Dat vraagt van onze inwoners dat zij

naar vermogen meedoen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en hun fysieke

omgeving. Dat vraagt ook om een gemeente die (buurt)initiatieven ondersteunt, zorgt voor

goede basisvoorzieningen en inzet op preventie om gezondheids- en participatieproblemen

te voorkomen.

Daar waar van een wettelijke plicht tot aanbesteding geen sprake is, maken we bij de inkoop

van diensten een zorgvuldige afweging tussen aanbesteding en subsidieverlening. De

volgende criteria worden nadrukkelijk bij deze afweging betrokken: de belangen van de

klant, de wettelijke mogelijkheden en kaders, het vermogen van de gemeentelijke
organisatie en het belang van de zorgaanbieders.

Van mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering mag een tegenprestatie worden

gevraagd. Deze tegenprestatie sluit zoveel mogelijk aan bij de capaciteiten, mogelijkheden

en interesse van de cliënt. Werken met behoud van uitkering mag niet tot verdringing van

regulier werk leiden. Het wordt beperkt in omvang en tijd en bij voorkeur ingezet voor het

verkrijgen van relevante werkervaring en/of het verbeteren of verkrijgen van (nieuwe)
competenties.

Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het voorkomen van de effecten

daarvan voor kinderen is voor ons een prioriteit. Daarnaast willen we met

woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven afspraken maken over een integrale

aanpak om huisuitzettingen en problematische schulden te voorkomen. We zoeken naar

wegen voor een effectieve preventie van problematische schulden.
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De toekomst van de mensen in de sociale werkvoorziening ligt ons na aan het hart. We willen

daarom onze verantwoordelijkheid nemen om te komen tot een zinvolle tewerkstelling van

onze inwoners met een WSW-indicatie. We zien in een verbreding en doorontwikkeling van

het gemeentelijk werkbedrijf mogelijkheden om die doestelling te realiseren.

Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers werkzaam op het terrein van het ouderenbeleid en

kwetsbare groepen, zijn belangrijke partners in het sociaal domein. We willen daarom

zoeken naar mogelijkheden om hun positie en bijdrage te versterken.

Investeringen in de jeugd leiden op termijn tot maatschappelijk rendement. We willen de

kansen die er zijn benutten door een nauwere samenwerking tussen professioneel en

methodisch jeugdwerk te bevorderen.

Mantelzorgers en vrijwilligers zitten vaak al aan hun grenzen. Om te voorkomen dat

mantelzorgers en vrijwilligers overbelast raken, willen we zoeken naar mogelijkheden om de

respijtzorg te versterken.

Maatschappelijke stages zijn bij uitstek geschikt zijn om het wederzijds respect en begrip

tussen jongeren, ouderen en volwassenen te bevorderen. We gaan daarom op zoek naar

mogelijkheden om de maatschappelijke stages overeind te houden.

Fraude staat haaks op solidariteit en wordt daarom wat ons betreft streng aangepakt.

Wetende dat niet de gemeente de onderwijsroosters samenstelt, willen wij er toch voor

pleiten dat de overheden het onderwijs stimuleren de Duitse taal in alle onderwijsvormen te

propageren. Duitsland is voor ons een belangrijke economische partner. Beheersing van de

Duitse taal is daarom voor de kansen op de arbeidsmarkt van onze jongeren van groot

belang.

Fysiek Domein

Herstructurering

De demografische krimp maakt het noodzakelijk om te blijven investeren in de kwaliteit van

de woonomgeving, door sloop van woningen waar geen vraag meer naar is en door gerichte

nieuwbouw en renovatie. Wijkontwikkelingsplannen blijven het instrument om deze opgave

te sturen, mede vanuit de overtuiging dat een integrale aanpak aanvullende investeringen

aantrekt en subsidieverwerving gunstig beïnvloedt. Het aanzicht van de openbare ruimte is

het visitekaartje van de gemeente

We blijven alert op demografische ontwikkelingen en nieuwe trends, zoals bijvoorbeeld de

extramuralisering in de zorg, die aanleiding kunnen zijn tot een herijking van de
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uitvoeringsprogramma's. We hebben de afspraak gemaakt dat onderzoek wordt gedaan naar

de woonbehoefte van onze inwoners, met inbegrip van hun financiële mogelijkheden en hun

zorgbehoeften. Het sloopprogramma moet op deze uitkomsten worden afgestemd. Wij

willen de ontwikkelingen op de lokale- en regionale woningmarkt jaarlijks met de

gemeenteraad evalueren en waar nodig het beleid bijsturen.

Door bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij herstructureringsplannen en de

herinrichting van de openbare ruimte, krijgt inspraak pas echt vorm en kan

burgerparticipatie behalve bijdragen aan de waardering voor de herinrichtingsmaatregel,

tevens bijdragen aan het beheer hiervan. Bij herstructureringsplannen houden we

nadrukkelijk rekening met het behoud van een toereikend voorzieningenniveau.

Energietransitie & Duurzaamheid

Vanuit de wetenschap dat fossiele energiebronnen eindig zijn en alternatieve energie steeds

belangrijker wordt om in onze behoeften te voorzien, onderschrijven wij de ambitie zoals die

is vastgelegd in het door de regio Parkstad Limburg opgestelde energietransitiedocument
'Parkstad Limburg Energietransitie' (PALET): Parkstad Limburg is in 2040 energieneutraal, te

bereiken door het energiegebruik met een derde terug te dringen en het resterende twee

derde deel met hernieuwbare bronnen in de regio op te wekken. Wij zien naast de fysieke

opgave, vooral ook de kansen voor het regionale bedrijfsleven en het besteedbaar inkomen

van onze inwoners.

Wij willen dat onderhoud- en bouwplannen, worden getoetst op duurzaamheid,

levensloopbestendigheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Isolatieprojecten moeten in samenwerking met partners van de grond komen. Het

zonnepanelenproject kan blijven rekenen op onze steun.

internationale Bau Aussteiiung

Vooral in de aanloopfase van de energietransitie kan de Internationale Bau Aussteiiung (IBA)

worden gezien als een instrument om de beweging aan te jagen via innovatie en

richtinggevende, voorbeeldstellende projecten op het gebied van energie en duurzaamheid.

Deze uitdaging willen wij samen met onze maatschappelijke partners aangaan. Ook willen

wij de top van de Wilhelminaberg inbrengen in de IBA Parkstad Limburg als locatie waar het

icoon voor deze IBA kan verrijzen. Ook Slot Schaesberg is een project met IBA-potentie.

Mobiliteit & Verkeer

Wij erkennen en accepteren van elkaar dat wij van mening verschillen over de Buitenring en

de Randweg Abdissenbosch. Echter, de verkeersproblematiek verdient onze aandacht en

knelpunten op het gebied van de leefbaarheid moeten worden opgelost. Wij delen daarom de

mening dat het wenselijk is om ook door te gaan met het zoeken naar alternatieven voor de

Randweg Abdissenbosch.
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De verkeersinfrastructuur moet van een acceptabel onderhoudsniveau blijven, dat geldt niet

alleen voor de wegen maar ook voor de fiets- en wandelpaden.

Erfgoed

Landgraaf is rijk aan monumenten en historische gebouwen. Ons erfgoed willen we

koesteren en we willen daarom, waar mogelijk, een bijdrage leveren aan de restauratie en

instandhouding. Wij hechten veel belang aan een duurzame oplossing voor het gebied

Strijthagen met de daar aanwezige gebouwen en natuurlijke waarden. Een

herbestemmingsonderzoek moet op korte termijn duidelijk maken welke mogelijkheden er

zijn.

Economie & Werkgelegenheid

De economische ontwikkeling van Landgraaf wordt aangejaagd door bedrijven en

economische groei creëert banen. Ondernemers die investeren in de lokale economie en

samenleving moeten daarom kunnen rekenen op een warm onthaal. Wij willen hen optimaal

ondersteunen en faciliteren in hun ondernemerschap, overbodige en belemmerende (lokale)

regelgeving voor het bedrijfsleven afschaffen en de ondernemers aan de voorkant betrekken

bij projecten die hen aangaan.

Een goede bereikbaarheid, vitale bedrijfsterreinen, grensoverschrijdend OV en een lokale

denktank waarin gemeente en lokale ondernemers elkaar ontmoeten, moeten zorgen voor

een sterk vestigingsklimaat in Landgraaf. Ook in de grensregio liggen kansen op
economische groei en banen voor onze inwoners. Reden dat we de grensoverschrijdende

samenwerking zoveel mogelijk willen stimuleren.

Daarnaast willen wij de ondernemers nadrukkelijk betrekken bij de doorontwikkeling van het

gemeentelijk werkbedrijf en de uitvoering van de Participatiewet. Middels incentives kunnen

zij worden gestimuleerd om ook daarbij hun verantwoordelijkheid te nemen.

Wij gaan de toeristische positie van Landgraaf in samenwerking met het lokale bedrijfsleven
verder uitbouwen. Ook willen wij ervoor zorgen dat de toeristische potenties van Landgraaf

bij binnenkomst in onze gemeente beter worden geëtaleerd.

Leefbaarheid & Veiligheid

Voorzieningen

Goed onderhouden voorzieningen zijn van belang voor de leefbaarheid van buurt en wijk.

Ook het behoud van volwaardig voortgezet onderwijs in Landgraaf is voor de leefbaarheid

van belang. Met kleinschalige voorzieningen op buurtniveau willen we de ontmoeting van
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jong en oud faciliteren. De ruimte die vrij komt door sloop biedt kansen voor de jeugd om in

de eigen buurt veilig te kunnen spelen en om elkaar te ontmoeten. Ook de mogelijkheid om

met private eigenaren via overleg te komen tot gebruik van ruimten door jongeren willen we

onderzoeken.

Voorzieningen op het gebied van sport, kunst- en cultuur zijn niet alleen van belang voor de

leefbaarheid, maar dragen ook bij aan het imago van Landgraaf. Het KIA en de Oefenbunker

voorzien in een groeiende behoefte. We zullen de geplande investeringen in deze

voorzieningen daarom doorzetten.

Met instandhouding van het raadsbesluit van 13 maart 2014 willen we zoeken naar wegen

om tot een integrale invulling van Park Heigank te komen. Als dat voor een meer integrale

ontwikkeling nodig is, zullen we de daarvoor benodigde stappen proberen te versnellen.

Leegstand vormt een bedreiging voor de leefbaarheid. We willen daarom werk maken van de

herbestemming van leegstaande panden.

Veiligheid - Inzet BOA 's en toezichthouders

Veiligheid in brede zin is één van de belangrijkste overheidstaken, waarbij een aanpak op

basis van een integraal Veiligheidsplan een belangrijke voorwaarde voor succes is.

We zetten in op meer preventie en voorlichting, adequaat toezicht, effectieve handhaving en

een harde aanpak van overlast, vandalisme en verhuftering. We willen geen bezuiniging op

de gemeentelijke inzet op het terrein van de veiligheid. Door toezicht, ook buiten

kantooruren, kan handhaving in veel gevallen worden voorkomen.

Dienstverlening

De afgelopen jaren zijn resultaten geboekt met betrekking tot de verbetering van een

klantgerichte en efficiënte dienstverlening. Met de inzet van digitale middelen willen we voor

onze klanten een dienstverlening realiseren die voor een groot deel 7 dagen per week,

gedurende 24 uur per dag beschikbaar is. Naast de digitale dienstverlening willen we de

kwaliteit van onze traditionele dienstverlening niet uit het oog verliezen. Zo gaan we

bekijken in hoeverre de openingstijden kunnen worden geoptimaliseerd. Zeker met de

totstandkoming van het KIA lijkt dit een realistische mogelijkheid.

Een Landgraafbrede benadering

Het aantal inwoners daalt, nu en in de toekomst. En daarmee loopt ook het volume dat nodig

is voor de betaalbaarheid van voorzieningen terug. Wij zien dat het drie kernenbeleid in het
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licht van deze ontwikkeling in financieel opzicht niet langer houdbaar is. Wij kiezen daarom

voor een Landgraafbrede benadering. We stellen 'Landgraaf' centraal. En dat betekent dat we

uit gaan van de gedachte dat er één gemeente is voor alle inwoners, die op verschillende

(buurt, wijk stedelijk) schaalniveaus zal voorzien in de behoeften van haar inwoners. Wij

kiezen daarbij voor een pragmatische benadering die begint met een gedegen onderzoek

(kwalitatief en kwantitatief) naar de behoeften van onze inwoners, de voorzieningen die daar

voor nodig zijn en het schaalniveau dat daarvoor het meest passend is.

Wij willen blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken en het

stimuleren van burgerparticipatie.

Tot slot

De overdracht van omvangrijke overheidstaken naar gemeenten, op het gebied van de

Wmo/AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet en nieuwe samenwerkingsvormen zullen in ieder

geval de komende jaren leiden tot een toename van de werkzaamheden voor de betrokken

portefeuillehouders en het ambtelijk apparaat. Gelet op deze ontwikkeling zijn wij bij de

samenstelling van het college van burgemeester en wethouders uitgegaan van 4 FTE's. De

wethoudersposten worden ingevuld door 5 wethouders, en wel als volgt:

PvdA 0,9 FTE 1 wethouder

SP 0,9 FTE 1 wethouder

CDA 0,8 FTE 1 wethouder

Groenlinks 0,7 FTE 1 wethouder

VVD 0,7 FTE 1 wethouder
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De deelnemende partijen aan dit coalitieakkoord spreken nadrukkelijk de intentie uit om de

komende vier jaar, in dialoog met alle betrokken partijen (de inwoners van Landgraaf,

gemeenteraad, college, burgemeester, ambtelijke organisatie, maatschappelijke partners en

de provincie) op een constructieve wijze samen te werken voor een solidair en respectvol

Landgraaf.

Aldus overeengekomen in het gemeentehuls van Landgraaf op 1 7 april 2014.

Ondertekend,

Lenie Haarbosch	Ton Ancion	Björn Lambie

(lijsttrekker)	(lijsttrekker)	(lijsttrekker)

(lijsttrekker)

OPA.

iéfókétoscli

CroenLInks
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