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Voorwoord

Voor u ligt het coalitieprogramma 2018 – 2022 voor de gemeente Koggenland.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is gezien als een ‘compliment van
de kiezer’, de bestaande coalitie groeide en kreeg 13 van de 19 zetels, en dus ligt voortzetting van
het ingezette succesvolle beleid voor de hand.
In opbouwende gesprekken hebben de fracties de, in hun ogen, juiste mix gevonden van eigen en
andere standpunten en deze, na onderhandeling omgesmeed tot coalitiestandpunten.
De drie coalitiepartners zijn van mening dat, gezien het totale ‘speelveld’ in de gemeenteraad, dat
uit slechts 5 fracties beslaat, er naast een coalitieprogramma ook een raadsbrede strategische
agenda opgesteld dient te worden. Bij grote en belangrijke beleidsvelden willen we raadsbreed aan
de slag teneinde breed gedragen nieuwe beleidsplannen op te stellen.
Daarnaast willen we onze inwoners blijven betrekken bij het realiseren van een ‘Vitaal Platteland’.
De dorpsgesprekken worden voortgezet en voor de daaruit ontstane ‘doe-teams’ blijft het
gereserveerde bedrag uit het fonds ‘Vitaal Platteland’ beschikbaar.
De financiële toekomst ziet er, gezien de berichten van de rijksoverheid, positief uit voor wat betreft
de bijdragen uit het gemeentefonds. Er is geen reden tot zorg, wel voor het blijvend monitoren van
de gemeentefinanciën. De coalitie wil onze inwoners laten meeprofiteren van de goede financiële
vooruitzichten, terwijl we tegelijkertijd conservatief blijven begroten en ons stevige solide financieel
fundament willen behouden.
De huidige vergaderstructuur (Gesprek, Debat, Besluit) sluit niet geheel aan op de wensen van de
coalitie. Debat en Besluit voldoen, het Gesprek verdient een andere invulling. De gewenste
participatie van onze inwoners komt onvoldoende uit de verf.
De coalitie wil starten met twee full time wethouders. Maar zal echter aan het einde van 2018 de
balans opmaken en behoudt zich het recht voor in 2019 een uitbreiding voor te stellen.
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Uitgangspunten 2018 -2022
De uitgangspunten voor dit coalitieprogramma zijn:



Sluitende meerjarenbegroting zonder verhoging OZB, slechts jaarlijks een indexatie.



In het kader van de leefbaarheid in onze dorpen gaan we geen (financiële) drempels
opwerpen voor maatschappelijke non-profit initiatieven en evenementen.



Er gaat volop worden ingezet op dienstverlening (hostmanship).
Gemeente Koggenland heeft het imago een strenge gemeente te zijn als het gaat over
vergunningverlening en handhaving. Zowel onze inwoners als onze bedrijven geven aan te
maken te hebben met knellende regels.
Wij willen onze inwoners en bedrijven, op alle beleidsterreinen, van een goed advies
voorzien. Het moet snel duidelijk worden als plannen niet kunnen worden gerealiseerd én er
moet een advies komen hoe een plan dan wel uitgevoerd kan worden. Kortom, we gaan
primair adviseren. Als overheid en inwoners bouwen aan een prettige leefomgeving.



Naast het coalitieprogramma, waarvan de uitvoering direct start, komt er een raadsbrede
strategische agenda om een midden- en langetermijnvisie te ontwikkelen.
Onderwerpen op die strategische agenda:
Gezondheid (planning mei 2018)
Duurzaamheid (planning oktober 2018)
Woningbouw (planning maart 2019)
Vitaal Platteland (planning oktober 2019)
Jeugdzorg (planning maart 2020)

Zorg en Welzijn

Jeugd
Jeugdzorg is een belangrijke taak van de gemeente, vandaar dat het naast dit coalitieprogramma
ook op de strategische agenda staan.
Wij kiezen er voor om de zorg die nodig is te blijven leveren, geen wachtlijsten en kwalitatief goede
zorg.
 De coalitie kiest er voor om te blijven inzetten op preventie. In een vroegtijdig stadium
problemen herkennen en erkennen biedt soelaas op latere leeftijd.
 Er zal gekeken worden naar het aantal kinderen dat niet of nauwelijks op het
consultatiebureau verschijnt, de reden van afwezigheid zal achterhaald moeten worden en
ook of deze kinderen op een andere wijze in zicht zijn. Op de uitkomsten van dat onderzoek
zal het beleid moeten worden afgestemd.
 Het anti-alcoholbeleid blijft een speerpunt van het beleid.
 Daarnaast wil de coalitie vol gaan inzetten op een harde aanpak van dealen in drugs en op
het terugdringen van de overlast gerelateerd aan drugs.
 Zorg voor slachtoffers moet een logisch onderdeel zijn van de totale zorg voor de jeugd.

Integratie vergunninghouders
We gaan door op de ingeslagen weg met als doel een zo goed als mogelijke integratie van
vergunninghouders binnen onze dorpen. Taalonderwijs is een van de speerpunten.

Cultuur
Vrijwel alle Koggenlandse dorpen hebben hun eigen culturele activiteiten, van muzikale wandeling
tot kunstroute, van optredens van de lokale muziekvereniging tot voorstellingen in de kerken.
De coalitie zet in op het behoud van deze initiatieven, heft geen leges en stimuleert nieuwe
initiatieven.
Daarnaast blijven we ons inzetten voor muziekonderwijs voor basisschoolleerlingen.

Dorpshuizen
De coalitie steunt en faciliteert dorpshuizen of ontmoetingspunten in onze dorpen, daar waar de
gemeenschap dit zelf initieert.

Regionale ontwikkelingen
We realiseren ons dat Koggenland geen eiland is en dat er legio onderwerpen zijn die regionaal
moeten worden opgepakt.
De coalitie kiest voor een krachtig en zelfstandig Koggenland, dat samenwerkt waar nodig en
verstandig. Op het gebied van Zorg en Welzijn wordt er constructief samengewerkt in de regio.
Tevens is de regionale samenwerking (lobby) belangrijk voor de verbreding van de A7.
Daarnaast zijn er diverse Gemeenschappelijke Regelingen waarin we deelnemen. Deelname aan
deze GR’en draagt bij aan het zelfstandig blijven van Koggenland.

Subsidies
De coalitie wil de huidige systematiek van subsidieverlening niet wijzigen. Wel willen we per 2019
de subsidies aan onze verenigingen en clubs eenmalig met 10% verhogen. Vanaf 2020 zal er jaarlijks
een indexatie worden toegepast.

Werk en Inkomen
De coalitie meent dat de beste hulp die je iemand die geen werk heeft kunt bieden is de kans op
een baan. Vandaar dat we doorgaan op de ingeslagen weg: inzetten op re-integratie. Daarnaast
moet werken ook lonen. We zien graag, in regionaal verband, dat er geëxperimenteerd wordt met
de match loon en uitkering. Bij 50% werk en 50% uitkering, zal de uitkering 50% bedragen en het
salaris van de 50% werk mag behouden blijven. Zo gaat werken ook lonen.
De coalitie zet in op vrijwilligerswerk voor diegene die een bijstandsuitkering ontvangt.
De Bijzondere Bijstand, het Koggenfonds en het Kinderkoggenfonds blijven gehandhaafd. De
toegang tot deze fondsen is voor een ieder gelijk, m.a.w. niet ‘ambtelijk toekennen’, maar de
aanvraag verloopt voor werkenden en niet werkenden op identieke wijze.

WMO
Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt voor alle Koggenlanders een
mogelijkheid tot zorg waar nodig. De coalitie gaat graag verder op de ingeslagen weg.
Daarnaast willen we ons inzetten om een ‘dementie vriendelijke gemeente’ te worden.
De mantelzorgers kunnen blijven rekenen op onze steun.
Ook willen we de ‘blijverslening’ realiseren. Met de Blijverslening kunnen onze inwoners hun
woning levensloopbestendig maken waardoor men zo lang mogelijk van de eigen woning kan
genieten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond
of aan het verwijderen van drempels. We willen dit aanbieden in samenwerking met het
Stimulerings Fonds Huisvesting SVn.

Wonen en ondernemen

Afval
De coalitie meent dat er milieubewust en kostenbewust met ons afval moet worden omgegaan.
Daarnaast moet verrommeling van het straatbeeld middels kliko’s worden opgelost.
Er zal integraal naar het ophalen en verwerken van ons afval moeten worden gekeken met als doel
een verlaging van het tarief. Wellicht zijn ondergrondse containers een (deel)oplossing, wellicht
scheiden afval bij de huisvuilcentrale. Tevens wordt ingezet op ruimere openingstijden van het
afvaldepot in Obdam. De mogelijke opties moeten worden onderzocht en er dient een
voorkeurscenario te worden ontwikkeld.
Koggenland heeft slechts zeer beperkt stemrecht binnen de HVC, dus een sterke lobby voor het
lokale voorkeurscenario moet worden ingezet.

Duurzaamheid
Als onderdeel van de strategische raadsagenda wil de coalitie in het najaar van 2018 ‘Duurzaamheid’
op de agenda hebben.
De coalitie wil stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, stappen die passen bij de schaal van
Koggenland en tevens optrekken met de gemeenten om ons heen. Duurzaamheid dient een
integraal onderdeel van ons denken en handelen te worden.
Tijdens een raadsbrede behandeling zal er een visie en een plan van aanpak worden opgesteld.
Vanzelfsprekend zal de coalitie dit plan van aanpak financieel steunen, waarbij moet worden
opgemerkt dat duurzaamheid niet, per definitie, een synoniem is voor subsidie. In de kadernota
2019 zal duurzaamheid als PM post worden opgenomen.

Agrariërs
Koggenland hanteert een soepel beleid bij vrijkomende agrarische bebouwing. De coalitie wil dat
graag op de huidige wijze voortzetten. Daarnaast willen we de ruimte-voor-ruimte regeling in stand
houden.

Ondernemen
De coalitie wil inzetten op een betere uitstraling van onze bedrijventerreinen. Parkmanagement kan
een belangrijk middel daartoe zijn. Vanzelfsprekend blijven we inzetten op het verenigen van het
bedrijfsleven middels actieve ondernemersclubs.
Het in onze gemeente lopende glasvezelproject zal ook op onze bedrijventerreinen worden
aangeboden.
De coalitie is voor uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen (De Goorn, Ursem, Obdam)

Openbaar Groen
Nieuwe wetgeving noopt ons anders om te gaan met het openbaar groen. Onkruidbestrijding is
moeilijker geworden. De coalitie wil echter geen rommelig straatbeeld, dus er zal moeten worden
ingezet op het anders inrichten van plantvakken, grastegels, etc. Indien nodig zal er ook vaker
moeten worden gemaaid. Dat hier extra budget voor nodig is, is evident.
De coalitie is tevens groot voorstander van het planten van meer bomen.

Recreatie/toerisme
De coalitie wil dat er een visie Waterrecreatie tot stand komt, een ‘stip op de horizon’.7 De
vaarroutes worden beschreven, knelpunten worden herkend, en bij toekomstige werkzaamheden
aan bijvoorbeeld bruggen en duikers wordt rekening gehouden met de minimale doorvaarthoogte.
Tevens zet de coalitie in op het stimuleren van aanleggen van wandel-, ruiter- en fietspaden, daar
waar de mogelijkheden zich voordoen.
We blijven ons inzetten voor goed openbaar zwemwater én blijven trots op onze twee zwembaden.

Sport
De coalitie blijft zich inzetten voor het behoud van onze sportclubs en –accommodaties. Het deels
subsidiëren van (ver)bouw van accommodaties blijft een taak van de gemeente.
Het inmiddels gevormde ‘kennis-team-sport’ gaat werken aan een beleidsnota met aanbevelingen
voor het toekomstbestendig maken van onze sportclubs.
Het verduurzamen van sportaccommodaties heeft aandacht.
De coalitie is voor het blijvend stimuleren en subsidiëren van de sportende jeugd.
We zien graag dat september de ‘sportmaand’ wordt, een maand waarin alle sportclubs
nieuwkomers de kans geven, gratis, een paar keer mee te doen. Voor clubs een goede manier om
nieuwe leden te werven, voor onze inwoners een goede manier om in aanraking te komen met een
sport.
De coalitie wil graag inzetten op sport, mede in het kader van ‘jongeren op gezond gewicht’
In voorkomende gevallen willen we, middels het Waarborgfonds Sport, mede garant staan voor
subsidies ten behoeve van verbouw van accommodaties.

Veiligheid
De coalitie meent dat iedereen in onze gemeente zich veilig moet voelen. Op straat, op school en in
huis. Politie en BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) kunnen hier aan bijdragen.
Voor de veiligheid van de fietstunnels onder de N23 zal de provincie worden aangespoord tot het
aanleggen van verlichting en het plaatsen van camera’s.

Verkeer
Vanzelfsprekend moeten de wegen en fietspaden in Koggenland veilig zijn en het juiste niveau van
onderhoud hebben. Maar ook de trottoirs horen daar bij. Daar waar wegen worden opgeknapt
zullen de trottoirs worden meegenomen. Daar waar sprake is van een slechte staat moet er hersteld
worden. We kiezen voor verbreding, zodat deze goed toegankelijk worden voor kinderwagens en
rolstoelen.
In onze gemeente ervaren bewoners diverse knelpunten. Mede met behulp van de ‘doe-teams’ zal
gezocht worden naar een verkeersveilige oplossing.
Wonen
De coalitie wil dat er in elk dorp van Koggenland voldoende woningen zijn voor starters, voor
gezinnen, voor ouderen. We gaan voor diversiteit in bouwen, passend bij de grootte van het dorp.
Het woningbouwbeleid moet worden afgestemd op de actuele vraag van woningzoekenden én er
moet geanticipeerd worden op de demografische ontwikkelingen.
De huidige startersleningen blijven bestaan. We zijn groot voorstander van CPO (Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap).
Voor het realiseren van mantelzorgwoningen moeten de mogelijkheden verruimd worden.
Bij de implementatie van de Omgevingswet komt ook het voortbestaan van de welzijnscommissie ter
sprake.
Een wens van de coalitie is dat Koggenlandse huurwoningen eerst 10 dagen aan Koggenlanders
worden aangeboden, voordat deze regionaal via Woonmatch worden aangeboden. Daartoe is
onderzoek naar de (on)mogelijkheden nodig.

Financiën
Als een van de uitgangspunten benoemt de coalitie het te betalen bedrag aan OZB.
Dit bedrag willen we de komende jaren constant houden, slechts een jaarlijkse indexatie. Stijgt de
waarde van de woning dan daalt het percentage en daalt de waarde van de woning dan stijgt het
percentage, echter het te betalen bedrag wordt slechts geïndexeerd.
De leges moeten kostendekkend zijn. Echter met uitzondering van de leges voor evenementen die
bijdragen aan de leefbaarheid van onze dorpen. Deze zullen uit een te creëren voorziening worden
voldaan.

Input van de burgemeester
ten behoeve van het coalitieprogramma, gebaseerd op de wettelijke taken alsmede op de positie als
eigenstandig bestuursorgaan.
Op het gebied van openbare orde en veiligheid richt de gemeente Koggenland zich de komende vier
jaar op de volgende thema’s: Jeugd, Alcohol en Drugs, Ondermijning, Samenwerking boa en politie
en Veilig Wonen.
Jeugd, Alcohol en Drugs
Voor het thema ‘Jeugd, alcohol en drugs’ zet cluster Integrale Veiligheid in op de aanpak van
overlastgevende jongeren in Koggenland en het project Zuipen en Slikken is voor Losers.
Voor de aanpak van overlastgevende jongeren zal niet alleen de groepsaanpak worden ingezet,
maar zal ook preventief worden gewerkt om te voorkomen dat een jongerengroep overlastgevend
wordt. Door de groepen goed in kaart te brengen, te monitoren èn het jongerenwerk in te zetten
kan overlast voorkomen worden.
Het project Zuipen en Slikken is voor Losers zal zich ook de komende jaren blijven inzetten om de
dalende lijn van alcohol- en drugsgebruik onder onze jongeren door te zetten, de bewustwording
onder ouders te vergroten, de tolerantie bij ouders/familie t.a.v. alcohol en drugs onder 18 jaar te
verlagen en de weerbaarheid onder de jongeren verhogen. Het project zal zich gaan richten op
ouders, jongeren, sportverenigingen en horeca, maar zal ook zeker in samenwerking met de politie
investeren op het rijden onder invloed in het verkeer en mogelijke drugshandel en drugsgebruik
binnen onze kernen. Het belang van preventie als het gaat om drugsgebruik is groot geworden, de
inzet zal dan ook fors moeten zijn.
Ondermijning
Ondermijnende criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem in heel Nederland, zo ook in
Koggenland. De bestrijding van de ondermijnende criminaliteit ligt in opdracht bij het lokaal
bestuur. Samen met het OM en de politie moet de gemeente de georganiseerde misdaad bestrijden.
Voor het bestrijden is het van groot belang dat het beleid op het gebied van Bibob, de Opiumwet en
prostitutie/mensenhandel up te date is. Met behulp van een actueel beleid kan de georganiseerde
misdaad aanpakt worden.
Naast het opstellen en uitvoeren van beleid is het van belang om de aanpak op het project
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) te intensiveren zodat in integraal verband de signalen van
woon- en adresfraude opgepakt en aangepakt worden. Er is sprake van samenhang tussen
Ondermijning en Adresfraude.
Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland zal een ondermijningsbeeld
van onze regio opleveren. Dit beeld schetst alle signalen en casuïstiek betreffende georganiseerde
criminaliteit, die in samenwerking met de politie opgepakt zullen worden. Het operationaliseren van
het ondermijningsbeeld zal extra aandacht behoeven teneinde de beschikbare justitiële
/opsporingscapaciteit zo gericht mogelijk in te zetten.

Veilig Wonen
Een veilige en plezierige woon- en leefomgeving is enorm belangrijk. Cluster Integrale Veiligheid zet
zich zowel preventie als repressief in om politiecijfers betreffende onveiligheid te verlagen en het
veiligheidsgevoel onder onze inwoners te vergroten.
Preventief worden artikelen in zowel het Koggennieuws als op Social Media geplaatst om onze
inwoners tips te geven over inbraakpreventie, babbeltrucs en andere soorten fraude, staat eens per
jaar de Week van de Veiligheid centraal waarbij stil wordt gestaan bij allerlei
veiligheidsonderwerpen en wordt de deelname aan een Buurtwhatsappgroep en/of Burgernet
gestimuleerd.
Repressief worden aan de hand van politie informatie meldingen gedeeld en besmettingsbrieven
naar de buurt waar een woninginbraak heeft plaatsgevonden verzonden om te voorkomen dat de
buurt opnieuw slachtoffer wordt van een woninginbraak.
Tot slot zal in samenwerking met afdeling Welzijn& Zorg ingezet worden op de veiligheid van de
oudere doelgroep binnen onze gemeente met betrekking tot de fysieke veiligheid in én om het huis
en zal gestart worden met een pilot van De Buurtbemiddelingskamer om burenruzies op te lossen en
de leefsituatie te verbeteren.
Samenwerking boa en politie
Sinds 1 januari 2018 beschikt Koggenland over een boa van 20 uur in de week. De vacature voor een
tweede boa van 20 uur staat op dit moment nog open; de verwachting is dat dit op korte termijn
wordt ingevuld.
De speerpunten van de boa’s richten zich op het acteren op overlastmeldingen én meldingen in de
openbare ruimte (handhaving APV), inzetten bij evenementen én Drank- en Horecawetcontroles, en
controlewerkzaamheden in het kader van LAA en het Digitaal Opkopers Register (ter
voorkoming/bestrijding van heling). Tevens krijgt de samenwerking tussen boa’s en politie concreet
vorm; daartoe worden werkafspraken gemaakt.
In 2018 wordt het Lokaal Integraal Veiligheidsplan voor de periode van 2019-2022 vastgesteld. Dit
plan wordt opgesteld in samenwerking met het cluster Handhaving en Toezicht.

