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Inleiding

GBO, VVD, D66 en PvdA hebben 
een akkoord gesloten over de 
vorming van een nieuw college 
van burgemeester en wethouders 
in Overbetuwe. Deze coalitie wil 
zich als een betrouwbaar bestuur 
richten op de verdere ontwikke-
ling van een krachtige en vitale 
gemeente die samen met haar in-
woners voortbouwt op de aanwe-
zige kwaliteiten in samenleving en 
omgeving. Deze coalitie ontleent 
dit vertrouwen mede aan de regi-
onale situering van de gemeente 
Overbetuwe en als gevolg daar-
van relatief gunstige omstandighe-
den voor wonen, infrastructuur en 
economie w.o. aanwezigheid be-
drijven, gevarieerde werkgelegen-
heid en passend woningaanbod. 
Hoewel wij nadrukkelijk uitgaan 
van de eigen kracht investeren 
wij ook in de samenwerking met 
de omliggende gemeenten met 
het uiteindelijke doel tegen een 
verantwoord kostenniveau de 
dienstverlening aan de inwoners 
op peil te houden.  

Coalitieakkoord  2011-2014 
“10+ voor Overbetuwe”

1. ruimte biedt aan wensen uit 
de kernen;

2. transparantie voorop stelt bij 
informeren, participeren en 
besluitvorming;

3. inwoners bijstaat bij het 
behouden en hervinden van 
zelfredzaamheid;

4. het project Elst Centraal wordt 
integraal uitgevoerd, met als 
uitgangspunt de kwaliteit van 
de verbindingen en omgeving 
als ook dienstverlening aan de 
inwoners.

1. Ruimte voor wensen uit de 
kernen

In onze kernen zit veel kracht 
en bindend vermogen. Inwoners 
maken steeds duidelijker kenbaar 
welke wensen zij hebben, welke 
mogelijkheden zij zien voor de 
ontwikkeling van de kernen en 
welke bijdrage zij daaraan kunnen 
leveren. Wij willen ons verbinden 
met deze kracht en de wensen 
waar mogelijk faciliteren. Wij 
zetten in op het versterken van 
de kernen door vraaggericht te 

De coalitie hanteert onverkort de 
Toekomstvisie+ als basis voor het 
beleid dat de gemeente de ko-
mende jaren ontwikkelt. Dit wordt 
verder vormgegeven vanuit het 
fundament dat is gelegd in het col-
legeakkoord “Kernachtig” uit 2010. 
De 21 opgaven uit de Toekomstvi-
sie+ zijn hierin verbonden binnen 
5 samenhangende programma’s:

1. Samenleven
2. Leren en werken
3. Wonen
4. Verkeer
5. Landschap en recreëren

De opdrachten voor de komende 
jaren pakken wij binnen deze 5 
programma’s op, zodat wij vol-
doende samenhangend en effec-
tief kunnen sturen op de gewenste 
maatschappelijke effecten op 
deze terreinen. 
Daarbij leggen wij waar mogelijk 
nog nadrukkelijker dan voorheen 
het accent op de doorontwikkeling 
naar een gemeente die:
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werken en het leveren van maatwerk, met oog voor 
de verschillende karakteristieken en aan de hand van 
criteria die worden ontwikkeld. Daarbij zoeken we 
naar een goede balans tussen de eigen behoeften 
per kern en de gedeelde verantwoordelijkheid voor 
de gehele gemeente. Ook een goede rolverdeling bij 
de realisatie ervan tussen gemeenschap en gemeen-
te is hiervoor essentieel. 

Wij willen onze inwoners nadrukkelijk betrekken bij 
de ontwikkelingen binnen onze gemeente. Dit geldt 
ook voor andere partners in het maatschappelijk veld 
zoals verenigingen, stichtingen, ondernemers en be-
langenorganisaties, en zeker ook voor de dorpsraden 
en wijkplatforms. 
Zij zijn allemaal serieuze gesprekspartners, die wij 
steeds vooraf duidelijk willen aangeven welke rol 
zij kunnen spelen bij het opstellen en uitvoeren van 
(beleids)plannen en wat zij daarbij van de gemeente 
mogen verwachten.

2. Transparantie voorop bij informeren, partici-
peren en besluitvorming

Transparantie is cruciaal binnen een democratie. 
Inwoners hebben er recht op te weten wat er binnen 
hun gemeente en met hun belastinggeld gebeurt. Zij 
moeten kunnen controleren wat hun vertegenwoor-
digers namens hen beslissen en welke afwegingen 
daarbij meespelen. De gemeente moet een actieve 
rol spelen bij het betrekken van inwoners bij belang-
rijke ontwikkelingen en beslissingen binnen hun ge-
meente. Openbaarheid staat voorop, tenzij zwaarwe-
gende belangen om (tijdelijke) beslotenheid vragen. 
Dit moet de gemeente dan echter zeer zorgvuldig 
afwegen en nadrukkelijk beargumenteren.

Een voorbeeld van deze (pro)actieve transparante 
houding in de richting van de inwoners is ons voor-
nemen om aanvullend aan de huidige communicatie 
te starten met een eigen digitale nieuwsbrief. Zo 
bieden wij inwoners eenvoudiger inzicht in belangrijke 
kwesties binnen de gemeente. Inwoners kunnen zich 
hiervoor aanmelden, zodat zij frequent de laatste 
stand van zaken in hun postbus ontvangen. 
Om inwoners de mogelijkheid te bieden snel in beeld 
te krijgen wat relevante projecten, beleidsdocumen-
ten en besluiten zijn, ontwikkelen wij op onze site per 
kern aparte informatiepagina’s.

3. Inwoners worden bijgestaan bij het behouden 
en hervinden van zelfredzaamheid

In het bestuursakkoord tussen het rijk en de gemeen-
ten is afgesproken dat de gemeenten er een flink 
aantal taken bij krijgen. De grootste taken die op ons 
afkomen zijn de regeling “Werken naar vermogen”, 
een deel van de taken uit de Algemene wet Bijzon-
dere Ziektekosten (AWBZ) en taken voor Jeugdzorg. 
Bij deze extra taken ontvangen de gemeenten minder 
geld om deze uit te voeren. Wij vinden het van groot 
belang goed in het oog te houden wat de gevolgen 
van deze decentralisaties zijn voor met name de 
meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Van-
wege de hoge prioriteit die wij hieraan geven zullen 
wij ons maximaal inspannen naar budgettaire ruimte 
te zoeken om deze gevolgen voor hen op een ac-
ceptabel niveau op te vangen. Daarbij zullen bezuini-
gingen in het rijksbeleid, op lokaal niveau niet één op 
één worden gecompenseerd.

Uitgangspunt hierbij blijft het stimuleren van zelf-
redzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, zodat 
inwoners in staat zijn de regie te voeren over hun 
eigen leven. Inwoners die in een situatie terechtko-
men waar zij er alleen niet meer uitkomen, worden 
bijgestaan bij het terugkrijgen of het behoud van hun 
zelfredzaamheid. Daarbij is een sociaal netwerk be-
schikbaar voor wie dit nodig heeft. Verder zal aanslui-
ting worden gezocht bij experimenten die zorgvraag 
en zorgverlening ( professioneel en vrijwillig ) beter 
tot stand brengen.

4. Het project Elst Centraal wordt integraal uitge-
voerd, met als uitgangspunt de kwaliteit van 
de verbindingen en omgeving als ook dienst-
verlening aan de inwoners.  

Het project Elst Centraal wordt integraal uitgevoerd 
binnen de door de raad vastgestelde kaders. Hier-
door zal ondermeer de bereikbaarheid en verkeers-
veiligheid tussen Elst oost en west flink verbeteren, 
aangezien de gelijkvloerse spoorwegkruising wordt 
vervangen door een fietstunnel en een verkeerstun-
nel voor bus- en hulpdiensten en auto’s. Daarmee 
wordt niet alleen voldaan aan de eigen behoefte 
maar ook aan die vanuit de Stadsregio, Rijk en pro-
vincie om een duurzaam regionaal vervoersknoop-
punt op deze locatie te realiseren. 
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Binnen het project vallen voorts het nieuwe Huis 
der Gemeente waardoor de dienstverlening aan de 
inwoners verbetert, als ook woningen, kantoren en 
een parkeergarage om een levendig en sociaal veilig 
gebied te creëren. 

De kwaliteit van alle onderdelen binnen dit project 
staat voor ons voorop. Om dit te bereiken is het 
belangrijk de diverse onderdelen in samenhang te 
bezien en verder te ontwikkelen. Uitgangspunt voor 
de coalitie is, dat de ruimtelijke procedure voor de 
infrastructuur en het Huis der Gemeente met de P+R-
voorziening, in samenhang met elkaar in procedure 
worden gebracht. 

Bij de uitvoering van het project zal de realisatie van 
“infra” steeds leidend zijn en zal ieder besluit dat in 
het kader van dit project genomen moet worden aan 
dit uitgangspunt getoetst worden. Eventuele gevolgen 
hiervan voor de subsidies die zijn verbonden aan 
onderdelen van dit project worden betrokken in de 
afwegingen van de risico’s. 

Wij vertrouwen erop dat wij door het volgen van 
deze koers als slagvaardig en betrouwbaar bestuur 
verder kunnen bouwen aan een krachtige gemeente. 
Daarbinnen krijgen onze inwoners ruimte om samen 
met ons invulling te geven aan een prettige en veilige 
leefomgeving en een verantwoordelijke en vooral 
verbonden samenleving.


