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Inleiding 

 

De vier dorpen van Zuidplas zijn, mét behoud van eigen identiteit, steeds 

meer een eenheid gaan vormen. Een gevoel van saamhorigheid en 

respect voor verschillende levensvormen en overtuigingen voeren daarbij 

de boventoon. Dat is mede te danken aan de inzet van onze 

coalitievoorgangers in de eerste twee bestuursperiodes. Zij hebben van 

Zuidplas een gemeente weten te maken die continu in gesprek is met haar 

inwoners. Het dorpse karakter en het gemeenschapsgevoel zijn de 

fundamenten van onze gemeente en vormen de uitgangspunten van dit 

coalitieakkoord. Hierin vertellen we waar we naartoe willen en welke 

gedeelde waarden ons daarbij richting geven. 

 

Participatie en samenwerking 

De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie/SGP en CDA gaat de 

verbinding tussen politiek en samenleving verder versterken. Dit vraagt om 

participatie van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties bij zowel het opstellen van het beleid als bij de uitvoering 

ervan. We omarmen nieuwe ideeën.  

  

Uitstekende dienstverlening 

Wij staan voor uitstekende dienstverlening. Die tillen we op een hoger plan 

door te zorgen voor optimale bereikbaarheid, zowel digitaal als fysiek. Ook 

komen we gemaakte beloftes na, doorlopen we procedures vlot en 

communiceren we helder over (de afhandeling van) meldingen en 

klachten. 

 

Faciliterende overheid 

De gemeente komt in actie om goede ideeën en initiatieven van de grond 

te krijgen, zonder ze afhankelijk te maken of de verantwoordelijkheid over 

te nemen. Vanuit een open houding leggen we duidelijk uit wat wel en niet 

kan en denken we praktisch mee over alternatieve mogelijkheden. Als 

faciliterende overheid zijn wij ervan overtuigd dat ieder mens in meer of 

mindere mate over probleemoplossend vermogen beschikt. Dat spreken 

we aan, daar sluiten we bij aan en versterken we waar nodig. Soms is het 

nodig om iemand te helpen gezonde keuzes te maken, soms om het 

(zorg)netwerk rond iemand te versterken en indien nodig springen we bij 

om te ontzorgen. 

 

Inclusieve samenleving 

Voor een samenleving waar iedere inwoner gelijkwaardig aan mee kan 

doen, is meer samenhang nodig tussen de verschillende leefgebieden 

zoals arbeidsmarkt, onderwijs, zorg, wonen en sport. Samenhang vereist 

een integrale aanpak. Die geven we vorm samen met inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo stimuleren we inclusief 

beleid en de vertaling daarvan in lokale wet- en regelgeving. Daarbij 

zoeken we voortdurend naar de juiste balans tussen rechten en plichten 

van mensen. Ambtenaren krijgen meer ruimte om niet over u, maar met u 

te praten. Op die manier willen we de samenwerking bevorderen en 

kennis, kunde en capaciteit van inwoners en ondernemers beter benutten. 

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daar 

waar mensen zelf het initiatief nemen, stelt de politiek zich terughoudend 

op. Waar nodig en gewenst, bieden we passende ondersteuning.  

 

Toekomstbestendigheid 

We willen de aantrekkelijke dorpen doorgeven aan onze kinderen. Daarom 

beschouwen we toekomstbestendigheid vooral vanuit klimaat- en 

energieperspectief. Zuidplas wordt een energie-neutrale gemeente. De 

circulaire economie biedt kansen die we willen ontdekken en ontwikkelen. 

Ook denken we bij toekomstbestendigheid aan een gezond financieel 

beleid en nemen we de regie om Zuidplas groen, schoon, veilig en 

bereikbaar te houden. 

 

Met dit coalitieakkoord werken we aan een Zuidplas waarin het plezierig 

wonen, werken en recreëren is. Waar de stem van inwoners, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties wordt gehoord en waarin onze kinderen 

graag willen en kunnen wonen.
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Ambities Bestuur, participatie, organisatie, veiligheid en financiën 

Wij willen een efficiënte en effectieve ambtelijke organisatie die optimaal gebruik maakt van de moderne techniek. Participatie van inwoners en 

ondernemers is voor ons vanzelfsprekend. Mensen moeten daadwerkelijk ervaren dat ze invloed hebben op beslissingen die er voor hen toe doen. We 

werken met een dienstbare ambtelijke organisatie. De gemeente gaat zorgvuldig om met de inkomsten en geeft niet meer geld uit dan er binnenkomt. 

Ambities Bestuur Randvoorwaarden 

- We staan voor een stabiel bestuur dat samen, raad en college, blijvend 

verbinding zoekt met de inwoners. 

- We continueren de dorpswethouders. 

- We hebben grip op (de financiën en efficiëntie van) verbonden partijen. - We werken samen als dat efficiënter en goedkoper is. 

Ambities Participatie Randvoorwaarden 

- Voor ons is participatie vanzelfsprekend. - Het is nodig dat we maatschappelijke partners en deskundigen 

(instellingen, stakeholders) betrekken. 

- Daarbij is een helder verwachtingenmanagement van groot belang. 

- We creëren meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zeker wanneer 

dit bijdraagt aan de maatschappelijke doelen die we stellen. 

- We faciliteren dit waar nodig. 

Ambities Personeel & Organisatie Randvoorwaarden 

- De ambtelijke organisatie is goed toegerust voor de taken en 

bevoegdheden van Zuidplas. 

Het is nodig dat: 

- capaciteitstekorten zo snel mogelijk worden opgevuld met bestaand of 

nieuw personeel. Interiminzet is aan voorwaarden gebonden; 

- externe inhuur primair wordt ingezet om duurzame verbetering in de 

gemeente te realiseren; externe inhuur is aan tijd gebonden; 

- dienstverlening tussen de oren zit: ‘Ja, mits…’ in plaats van ‘Nee, 

tenzij…’. 

- er zoveel mogelijk integraal wordt gewerkt. 

Ambities Veiligheid Randvoorwaarden 

- We bevorderen objectieve en subjectieve veiligheid. Het is daarvoor nodig dat: 

- urgente veiligheids- en handhavingsthema’s prioriteit krijgen als het gaat 

om de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s); 

- de wijkagent in ieder dorp een spreekuur houdt en de politiepost 

behouden blijft; 

- er op elke 5.000 inwoners een wijkagent is; 
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- buurtpreventiegroepen en andere initiatieven ter vergroting van veiligheid 

de gemeentelijke steun verdienen; 

- er voldoende vrijwilligers in de brandweerzorg zijn. 

Ambities Dienstverlening Randvoorwaarden 

Wij staan voor: 

- optimale digitale dienstverlening met aandacht voor de inwoners die daar 

geen gebruik van (kunnen) maken; 

- dienstverlening dichtbij de inwoners. 

 

 

Het is nodig dat: 

- de gemeente zich bewust is van haar monopoliepositie; 

- we ons dienstbaar en klantgericht opstellen, bewust van de politieke 

sensitiviteit: ‘ja, tenzij’ in plaats van ‘nee, mits’; 

- loket(ten) en informatie vindbaar en toegankelijk zijn; 

- niet de gemeente, maar de inwoner het voorkeurskanaal van de 

dienstverlening bepaalt; 

- de gemeente en haar partners achter de schermen hun zaken dermate 

goed op orde hebben dat een inwoner altijd hetzelfde antwoord krijgt, 

ongeacht de plek waar hij of zij een vraag stelt. 

Ambities Financiën Randvoorwaarden 

- De financiële huishouding is structureel op orde. Het is nodig dat: 

- uitgaven hun doel dienen en zo efficiënt mogelijk worden ingezet of 

anders worden stopgezet; 

- er voldoende reserves zijn voor het opvangen van tegenvallers; 

 - er een structurele oplossing komt voor het wegvallen van de 

precariorechten in 2022; 

 - we reële afschrijvingstermijnen hanteren. 

- De hondenbelasting wordt afgeschaft.  

- Er komt geen extra stijging van de OZB naast de inflatiecorrectie.  

- Rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn toereikend om de kosten te 

dekken. 

- We gebruiken de rioolheffing en afvalstoffenheffing niet om gaten te 

dichten in de gemeentelijke begroting. 
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Ambities Sociaal Domein 

In het sociaal domein heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen zodat we vanuit de directe nabijheid meer maatwerk kunnen leveren. 

Sociaal beleid gaat over het activeren van mensen. Voor de beste ondersteuning aan onze inwoners richten we ons op drie pijlers: 

1. kracht van preventie; 

2. inclusieve samenleving; 

3. aandacht voor curatieve zorg. 

Binnen de bestaande (zorg)kaders optimaliseren we het aanbod en verbeteren we de kwaliteit ervan. Ons uitgangspunt is zelfredzaamheid met ruimte voor 

noodzakelijk maatwerk. Dit vraagt van de gemeente om duidelijke voorlichting over rechten en plichten van cliënten en zorgvragers. Ook moeten we meer 

ruimte bieden aan particulier initiatief. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van onze samenleving, die moeten we niet in de weg zitten met 

overmatige regelgeving. 

Ambities  Randvoorwaarden 

Pijler 1: Kracht van preventie 

We maken ons hard voor: 

- het bestrijden van eenzaamheid; 

- het tegengaan van armoede en problematische schulden; 

- een gezonde wijk-aanpak om de gezondheid en het welzijn van onze  

inwoners te versterken; 

- een stabiele thuissituatie voor kinderen; 

- zorg voor jongeren die snel en makkelijk bereikbaar is. Waar nodig 

organiseren we snellere opschaling naar professionele hulp (matched 

care). 

 

Het is nodig dat we: 

- een integrale visie ontwikkelen op de drie pijlers in het sociaal domein; 

- samenwerken met onze maatschappelijke partners. 

 

Pijler 2: Inclusieve samenleving  

Wij staan voor een samenleving waarin ieder individu mee kan doen. 

Daarom: 

- integreren we collectief vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) en 

kleinschalig OV. Zo ontstaat er een kwalitatief beter en fijnmaziger 

openbaar vervoersnetwerk; 

- werkt iedereen naar vermogen; 

- maken we langer thuis wonen mogelijk; 

 

Het is nodig dat we: 

- optimaal gebruik maken van beschikbare instrumenten; 

- arbeidsparticipatie  van statushouders stimuleren; 

- een gecombineerde visie op wonen en zorg ontwikkelen. 
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- zetten we ons in voor meer ondersteuning en waardering van 

vrijwilligers. 

Pijler 3: Curatieve zorg 

Ons beleid op het gebied van curatieve zorg (o.a. ziekenhuiszorg) moet de 

kwaliteit van leven van onze inwoners bevorderen. We streven naar: 

- zorgvraag is leidend; 

- voldoende aanbod van zorg dichtbij; 

- geen wachtlijsten; 

- eenduidige en administratief-arme toegang voor zowel burger als 

professional; 

- ondersteuning en waardering van mantelzorgers; 

- het borgen van de vooruitgang van de zorgontvanger (gericht op het 

voorkomen van terugval); 

- vlekkeloze overgang van jeugdhulp (18-) naar Wmo (18+). 

 

Het is nodig dat we: 

- het deskundig sociaal team sterker positioneren: de zorgvrager ervaart 

het sociaal team als partner; 

- keuzevrijheid zorgvrager organiseren (geen voorkeur voor 

persoonsgebonden budget of zorg in natura); 

- vanwege de beheersbaarheid van de kosten de budgetten continu 

monitoren en focussen op transformatie; 

- incidentele tekorten dekken uit de algemene reserve; 

- bij structurele tekorten inzetten op beheersmaatregelen. 

 

Ambities Sport, Cultuur, Onderwijs en Recreatie 

We staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig meedoet. We kunnen niet zonder toegankelijk onderwijs, culturele en recreatieve 

voorzieningen en uitdagende sportactiviteiten dicht bij huis. Op deze plekken komen kennis, interesses, zelfontplooiing en een sociaal netwerk tot bloei. Met 

een gezonde mentale en fysieke gesteldheid als basis zullen mensen zich op verschillende gebieden positief ontwikkelen en daarmee hun leven zelfstandig 

beter vormgeven en (bij)sturen.  

Ambitie Sport Randvoorwaarden 

Wij willen: 

- voldoende ruimte voor sport;  

- sport toegankelijk houden voor iedereen; 

- vernieuwing in de sport; 

- en onderzoek naar verdere harmonisatie van huurtarieven. 

Hiervoor hanteren we de volgende uitgangspunten: 

- sportvoorzieningen groeien mee met de dorpen; 

- we gebruiken accommodaties multifunctioneel; 

- verenigingen investeren zelf ook; 

- bij het opstellen van beleid hanteren we een objectieve norm, bijvoorbeeld 

van NOC/NSF; 

- niet elk dorp hoeft hetzelfde sportaanbod te hebben; 

- beschikken we over veilige accommodaties  (o.a. qua ontsluiting). 

Ambities Cultuur Randvoorwaarden 

- We willen cultureel erfgoed behouden. Dit vereist dat we zorgvuldig 

omgaan met ons cultureel erfgoed en de monumenten die we hebben. 

Hiervoor hanteren we de volgende uitgangspunten: 
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- Erfgoed, monumenten, kunst, muziek, literatuur en evenementen dragen 

bij aan onze identiteit, historisch besef, (geschiedenis)onderwijs, 

verbinding, saamhorigheid, leefbaarheid en kleur in de dorpen. Daarom 

faciliteren we: 

- initiatieven uit de samenleving; 

- initiatieven voor internationale oriëntatie van jeugd en jongeren. 

- we verliezen de realiteit niet uit het oog en houden we rekening met de 

mogelijkheden die de gemeente heeft; 

- we houden cultuur toegankelijk voor iedereen; 

- we werken met bestaande budgetten; 

- we kijken naar de mogelijkheden van subsidies (van bijv. het rijk, de 

provincie en andere fondsen). 

Ambities Onderwijs Randvoorwaarden 

We zorgen ervoor dat ieder kind in Zuidplas goed onderwijs krijgt. Wij willen: 

- een optimaal onderwijsklimaat voor onze kinderen; 

- ‘thuisnabij’-onderwijs stimuleren, zodat ieder kind in zijn eigen omgeving 

onderwijs kan volgen; 

- het onderwijsaanbod laten meegroeien met de dorpen; 

- schoolruimten zo optimaal mogelijk benutten; 

- de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp bevorderen: wat in de 

jeugdzorg wordt inzet op school bestendigen; 

- mogelijkheden benutten om volledig voortgezet onderwijs naar Zuidplas 

te halen; het onderzoek naar volledig middelbaar onderwijs in 

samenspraak met de schoolbesturen wordt weer opgepakt als wordt 

voldaan aan de norm. De gemeente faciliteert deze ambitie. 

Het is nodig dat we: 

- rekening houden met geldende onderwijsregelgeving en 

verantwoordelijkheidsverdeling; 

- ons baseren op het integrale huisvestingsplan, dat moet worden opgesteld 

in samenspraak met de stakeholders. 

Ambities Recreatie Randvoorwaarden 

- We willen goede voorzieningen voor ontspanning en recreatie. - Daarvoor is het nodig dat de recreatiegebieden goed bereikbaar zijn. 

- We verbeteren de recreatieve routes (wandel-, fiets-, en vaar-

verbindingen). 

Ambities Ruimtelijke Ordening en Economie 

Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorpse karakter. Daar wordt niet aan getornd. Hier kennen mensen elkaar nog. Ze zijn bij elkaars leven betrokken 

en kunnen waar nodig op dorpsgenoten terugvallen. Daarom investeren we in het behoud van het dorps karakter en waar nodig in het versterken van de 

dorpen van Zuidplas. De lokale economie is daarin een cruciale factor: lokale ondernemers zijn de motor van de samenleving; ze zorgen voor 

werkgelegenheid, inkomsten voor de gemeente en sponsoring van verenigingen en evenementen. Ondernemers weten als geen ander wat het is om te 

denken in mogelijkheden. Zij nemen risico’s en passen zich steeds aan veranderende omstandigheden aan. Voor onze lokale economie zijn zij onmisbaar. 
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Ambities Ruimtelijke ordening Randvoorwaarden 

- Elk dorp in de gemeente Zuidplas is uniek. Zij hebben een eigen identiteit 

en karakter. Die willen we behouden en waar mogelijk versterken. We 

gaan zorgvuldig en milieubewust om met onze leefomgeving om de 

dorpen toekomstbestendig te kunnen doorgeven aan onze kinderen. 

Het is nodig dat we: 

- per dorp een visie opstellen; 

- in woonwijken voldoende ruimte voor groen behouden om buiten te spelen 

en te recreëren. 

- We geven speciale aandacht aan langer thuis wonen van ouderen, 

levensloopbestendig bouwen en woningen voor starters/jongeren. 

 

- We bouwen naar behoefte. Nieuwe woningbouwplannen dragen (ook 

financieel) bij aan de kwaliteit en identiteit van de bestaande dorpen. 

- Goede ontsluiting voor nieuwe wijken. 

- De gemeente neemt de regie in de ontwikkeling van ons groene en 

leefbare landschap en woningbouw. 

- Het ‘bid’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt, zowel voor het ‘vijfde dorp’ 

als voor de dorpsuitbreidingen. 

- De gemeente faciliteert particuliere woningbouwinitiatieven.  

- We zorgen voor goede dienstverlening in de afhandeling van RO-

dossiers. Inwoners en ondernemers moeten in RO-procedures zo snel 

als mogelijk is duidelijkheid krijgen. Dit geldt ook voor al lopende 

dossiers. 

 

- Gemeentelijk vastgoed dat vrijkomt, gaan we zo snel mogelijk 

herontwikkelen. Dat doen we waar het kan op een circulaire manier 

waarbij zoveel mogelijk grondstoffen hun waarde behouden. 

 

Ambities Economie Randvoorwaarden 

- Ondernemers krijgen in Zuidplas voorrang bij opdrachten. - Binnen aanbestedingswet- en regelgeving. 

- Ondernemers ontvangen snel en duidelijk antwoord van de gemeente.  

- We investeren in een goed ondernemersklimaat.  

- We stimuleren een evenwichtig en passend winkelaanbod per dorp.  

- We zorgen voor voldoende vitale bedrijfsterreinen. - Onderzoek doen naar kleinere vestigingsruimtes voor kleine ondernemers 

en ZZP-ers. 
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- We bevorderen de collectiviteit tussen ondernemers in winkelcentra en 

bedrijfsterreinen. 

 

- Het huidige beleid ten aanzien van winkelopenstelling, dienstverlening en 

evenementen op zondag laten we ongewijzigd. 

- Winkeliers worden niet verplicht om op zondag open te gaan. 

Ambities en aandachtspunten Beheer en onderhoud openbare ruimte 

Het authentieke karakter van onze dorpen en buurtschappen willen we behouden. Dit betrekken wij ook bij de woningbouwplannen in onze gemeente. De 
gemeente neemt de regie om Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar te houden. 

Ambitie Beheer Openbare Ruimte Randvoorwaarden 

- De gemeente zorgt voor een schone, hele en veilige omgeving. Daarvoor is het nodig dat we: 

- groen goed onderhouden; 

- wegen goed onderhouden; 

- extra middelen vrijmaken voor verbetering openbare ruimte; 

- samenwerken met inwoners; 

- snel reageren op signalen over de openbare ruimte; 

- prioriteit geven aan en in actie komen om beeldbepalende ergernissen 

zoals onkruid, zwerfafval en hondenpoep aan te pakken; 

- actief handhaven op vervuiling.  

- We verbeteren de inrichting van de openbare ruimte met het oog op 

mindervaliden. 

- We betrekken ervaringsdeskundigen bij verbetermaatregelen. 

- Daarbij houden we rekening met het VN-verdrag inzake rechten van 

personen met een handicap. 

- We zamelen afval gescheiden in met het oog op recycling.  

- We handhaven de kwaliteit van begraafplaatsen.  

Ambities Verkeer en Vervoer Randvoorwaarden 

- We verbeteren de bereikbaarheid en de ontsluiting van onze dorpen 

(auto, fiets, OV). 

Daarvoor is het nodig dat we: 

- ”eerst bewegen, dan bouwen”; 

- naast de auto juist ook veel aandacht  hebben voor de verbetering van 

de infrastructuur van duurzame vormen van mobiliteit zoals fiets en OV; 

- woonwijken aansluiten op het OV.  
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- Waar mogelijk verminderen we de parkeerproblematiek in de wijken. 

 

- We leggen parkeervoorzieningen in nieuwe wijken toekomstbestendig 

aan, met parkeernormen van deze tijd.  

- We handhaven op foutparkeren.  

- We verbeteren de (sociale) verkeersveiligheid, met name rondom 

scholen / sportvoorzieningen / winkelcentra / cultuurvoorzieningen. 

- We brengen met inwoners in kaart waar onveilige verkeerssituaties zijn 

en zoeken met maatschappelijke partners zoeken naar oplossingen. 

Daarvoor maken we extra middelen vrij. 

- We handhaven op snelheid in wijken.  

Ambities Duurzaamheid 

Duurzaamheid is voor deze coalitie geen hoofdstuk, maar vast onderdeel van ons beleid. De gemeente is te klein om te pionieren en focust daarom op 

maatregelen met bewezen effect. We ondersteunen ondernemingen met vergroeningsideeën om zo een toekomstbestendig, energieneutraal en circulair 

Zuidplas door te kunnen geven aan volgende generaties. 

Ambities Duurzaamheid Randvoorwaarden 

- We willen de dorpen doorgeven aan onze kinderen. Daarom moeten alle 

inwoners en ondernemers zorgvuldig en milieubewust omgaan met hun 

leefomgeving.  

 

Duurzaamheid moet tussen onze oren zitten. En als gemeente moeten we: 

- duurzaamheid een vast onderdeel van de beleidsvorming maken; 

- energiebesparing nog verder stimuleren; 

- energietransitie ondersteunen en faciliteren, ook bij bestaande bouw; 

- een circulaire samenleving bevorderen zodat zoveel mogelijk 

grondstoffen hun waarde behouden; 

- Zuidplas voorbereiden op klimaatveranderingen. De uitwerking daarvan 

gebeurt in de verschillende programma’s. 

Hiervoor is nodig dat: 

- we nieuwe ontwikkelingen aanjagen, zoals gasloos bouwen; 

- afval gescheiden wordt; 

- we niet met hypes op energiegebied meedoen en oog houden voor de 

betaalbaarheid; 

- er een maatschappelijke kostenbatenanalyse wordt gemaakt. 

 

- Vanuit landschappelijke overwegingen komen er geen windmolens in 

Zuidplas. 
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Ten slotte 

Dit akkoord markeert een positieve start van een nieuwe bestuursperiode. 

De coalitiepartijen hebben het volste vertrouwen in het overeengekomen 

akkoord. Wij gaan op basis van dit akkoord graag de samenwerking met 

de gehele raad aan en zien uit naar een goede samenwerking.  

Wij verzoeken het college de in het akkoord genoemde ambities uit te 

werken in een collegeprogramma. In dit collegeprogramma worden de 

ambities (vanuit een visie op de toekomst van Zuidplas) omgezet in 

concrete en haalbare doelen en activiteiten. Dit collegeprogramma wordt 

voor de zomer 2018 aan de raad aangeboden.

 

 

 

Namens de VVD,     Namens de ChristenUnie/SGP,     Namens het CDA, 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Hordijk      Jan Willem Schuurman      Tinet de Jonge-Ruitenbeek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuidplas, 24 april 2018 




