Bijlage Collegeprogramma 2018 - 2022 ENERGIEK DOOR SAMEN DOEN
Deze bijlage maakt onderdeel uit van collegeprogramma 2018- 2022 Energiek Door Samen Doen en vormt
samen met het coalitieakkoord 2018 – 2022 het spoorboekje waarlangs ons college de komende jaren aan de
slag wil gaan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen en
uiteraard ook met de gemeenteraad.
Begin 2020, halverwege deze collegeperiode, gaan wij de uitvoering van dit programma tussentijds evalueren
en waar nodig bijsturen.
Mooie duurzame woongemeente

We zijn een mooie en duurzame woongemeente. We behouden en versterken het groene en waterrijke
karakter van onze gemeente. De gemeente is goed bereikbaar. We kiezen voor verschillende woonmilieus,
zodat iedereen goed kan wonen in onze gemeente. Voorzieningen moeten bereikbaar en toegankelijk zijn.
Actie en/of aandachtspunten

Realisatie

Duurzaamheid
Wij faciliteren de realisatie van 4 windturbines

Het advies van de gebiedsraad over de locaties van de
windturbines wordt in 2018 verwacht; de
besluitvorming vindt eind 2018 plaats.

De aanleg van zonnevelden wordt gestimuleerd

In 2019 wordt door Engie op locatie de Lage Woerd een
zonneveld van 8 ha gerealiseerd. Meerdere initiatieven
zijn in de voorbereidingsfase. Voldaan moet worden aan
de landschappelijke inpassingsvoorwaarden.

We voeren een warmtescan uit over de gehele
gemeente als 1e stap naar een toekomstig
verwarmingsbeeld per kern

De warmtescan wordt in 2019 uitgevoerd. De scan is
nodig om een beeld te vormen hoe en op welke wijze de
verwarming van de kernen er in de toekomst uit gaat
zien.(b.v. full electric, warmwaternet)

We realiseren een Eco-wijk op de locatie
Keizershoeve III

De voorbereidingen voor de Eco-wijk zijn in volle gang.
De opzet is om eind 2019 een bestemmingsplan voor de
wijk gereed te hebben.

Duurzaamheid wordt gestimuleerd

Het verstrekken van duurzaamheidsleningen via het
duurzaamheidfonds wordt voort gezet evenals het
verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en
sportaccommodaties.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In 2018 is al het gemeentelijk vastgoed onderworpen
aan een energiescan. Begin 2019 is het
verduurzamingsplan gemeentelijk vastgoed gereed. In

2022 zijn 10 gemeentelijke gebouwen verduurzaamd,
waaronder het gemeentehuis, de gemmentewerf en het
Molenhuis.
Bedrijven worden betrokken bij de
energietransitie

Er wordt er een platform/netwerk opgericht van
bedrijven die inwoners gaat helpen, begeleiden en/of
ontzorgen bij het uitvoeren van energiemaatregelen.
Het platform gaat samen werken met het energieloket.

Denktank Energiek Beuningen 2040

Naar aanleiding van de Kindergemeenteraad is een
denktank Energiek Beuningen opgericht bestaande uit
basisschoolleerlingen die zich buigt over
energievraagstukken in relatie tot de toekomst van onze
gemeente.

Woningbouw
Wij ontwikkelen op de locaties Asdonck, Hoge
Woerd, Linten, Keizershoeve III (Eco-wijk) en
den Elt woningbouw

Deze woningbouwlocaties zijn in eigendom van de
gemeente. Voor het gezond maken van het grondbedrijf
willen wij met voorrang deze locaties ontwikkelen. De
locaties passen binnen de structuur- en woonvisie.
Duurzaamheids-kaders en vernieuwende woonmilieus
zijn leidend. In 2019 zijn de Asdonck, Keizershoeve III
en de Linten bestemmingsplan- technisch gereed. Voor
de Hoge Woerd (archeologie) en den Elt
(stedenbouwkundige opzet) vinden in 2019 de
voorbereidingen plaats.

Woningbouw specifiek voor senioren

De woningmarkt zit redelijk op slot. Door meer
woningbouw voor senioren (grondgebonden of
appartementen) te initiëren ontstaat er een
doorstromingseffect wat ook voor starters op de
woningmarkt mogelijkheden gaat opleveren. We bezien
de mogelijkheid om een hofjesopzet te ontwikkelen.

Woonvormen voor ouderen met zorg

We creëren mogelijkheden voor woonvormen waarbij
mensen met een (beperkte) zorgbehoefte toch
zelfstandig kunnen wonen. Vrijkomende
schoolgebouwen kunnen hier mogelijk in voorzien.

Openbare ruimte
Zandwinning Beuningse Plas

Wij zetten alles op alles om 1 januari 2020 de feitelijke
zandwinning te laten starten. Wij houden goed contact
met omwonenden, bedrijven en de gemeente Nijmegen
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over de uitvoering.
(winkel-) centrum Ewijk krijgt een boost

We gaan samen met inwoners en ondernemers rondom
de Klef deze collegeperiode een plan ontwikkelen hoe
we in gezamenlijkheid dit gebied een kwalitatieve
impuls kunnen geven, zowel de winkelfunctie als ook de
ontmoetingsfunctie. Uiterlijk 2021 starten we met de
uitvoering.

Wijk van de toekomst

Beuningen kent een paar wijken (o.a. centrum/oost) die
voor wat betreft de openbare ruimte (groen, wegen,
riolering) toe zijn aan een grondige renovatie en/of
vernieuwing. Deze samenloop biedt een mooie kans om
integraal een dergelijke wijk aan te pakken. Dit willen
we laten gelijk lopen met de energietransitie (b.v.
gasloos) en de wateropgave op het gebied van de
klimaatadaptatie. Dit doen we niet alleen. Externe
partijen (Standvast, Alliander etc.) zullen we hier vanaf
start project in 2018 bij betrekken. Voor het zomerreces
2019 wordt de inventarisatie en het concept plan van
aanpak gepresenteerd. In 2021 is de Warmtevisie en het
plan om de transitie naar de wijk van de toekomst te
maken gereed en vastgesteld.

Opknap wijken Tinnegieter en Vording

Een aantal wijken vraagt om ingrijpende vervanging van
het openbaar groen. In 2019 maken wij de plannen
hiervoor. Bij de voorbereiding betrekken wij uiteraard
onze inwoners en externe partners. De uitvoering van
deze plannen gebeurt vanaf 2020.

Klimaatadaptatie van iedereen

Klimaatadaptatie is niet alleen een zaak voor de
overheid maar ook voor onze inwoners. Naast
voorlichting en bewustwording gaan wij inwoners
stimuleren verstening in de tuin tegen te gaan en te
vervangen door groen. (operatie Steenbreek) Daarnaast
gaan we in 2019 in Winssen van start met de aanleg van
een blauwe ader .

Bedrijventerrein de Sluis

De visie over de toekomst TPN-West en de Sluis wordt
samen met de gemeente Nijmegen in 2019 afgerond.
Aansluitend wordt er een uitvoeringsplan opgesteld
waarin de toekomst van de Sluis aandacht krijgt.

Omgevingsvisie
In 2020 is de omgevingsvisie gereed

De verkennende voorbereidingen om te komen tot een

3

omgevingsvisie (wettelijk verplicht in 2021) zijn al
opgestart. In 2019 willen we hier verder stappen in
zetten zodat we in 2020 een visie kunnen presenteren.
Uiteindelijk leidt de visie tot een omgevingsplan in
2021. Tot die tijd blijven de huidige
bestemmingsplannen leidend.
Nota Kunst en Cultuur

Wij accepteren de waarde van ons cultureel erfgoed in
de kernen en hebben daar de juiste zorg en aandacht
voor. Ook willen we meer voor de buhne brengen wat
Beuningen heeft en biedt op dit vlak. Kunst en cultuur
moet meer onderdeel worden van de samenleving. Met
de nota die in 2019 verschijnt, wordt hier een eerste
aanzet aan gegeven. De mogelijke herinvoering van de
1%-regeling voor kunstwerken wordt hierbij betrokken.

Veiligheid en openbare orde
inzet 2e BOA

Openbare orde en veiligheid raakt alle inwoners. Wij
willen hieraan werken samen met onze inwoners. Dat
inwoners bereid zijn om hierin gezamenlijk op te
trekken, bewijst wel het grote aantal WhatsApp
groepen buurtpreventie. Een 2e BOA vergroot de
aanwezigheid en aanspreekbaarheid voor inwoners in
de openbare ruimte. In de loop van 2019 dient de 2e
BOA operatoneel te zijn.

Overzicht taken handhaving

Wij brengen in beeld hoe de handhavingstaken geregeld
zijn, welke handhavingsmiddelen ons en onze partners
ten dienste staan en op welke wijze de handhaving
plaats vindt.

Risico ondermijning bestuur en samenleving

Dit jaar zijn we al gestart met een bewustzijnstraject om
ondermijning tijdig te onderkennen, zowel bij
bestuursleden als bij medewerkers van onze organisatie
. Eind 2018 maakt het RIEC aan de hand van een
onderzoek een risicoprofiel van onze gemeente. Indien
de resultaten hierom vragen, zal in 2019 een plan van
aanpak hiervoor worden opgesteld.

Zorg voor elkaar

In een mooie woongemeente is zorg voor elkaar belangrijk. Zorg vanuit de gemeente als inwoners het op eigen
kracht niet redden, maar ook de zorg van inwoners voor elkaar. Bedrijven, scholen, instellingen en aanbieders

4

leveren hieraan een waardevolle bijdrage. Wij willen zoveel mogelijk van de kracht van deze samenwerking
gebruik maken om onze doelstellingen te realiseren.
Werk en inkomen
Het gebruik van het kind-pakket wordt bevorderd

Ons streven is er op gericht van aantal kinderen
wat gebruik maakt van het kind-pakket (c.a. 80) in
deze collegeperiode te verdubbelen. Dit doen wij
onder meer door meer verenigingen en
instellingen te laten meedoen bij het kind-pakket,
waardoor zowel de bekendheid als de
mogelijkheden om van het kind-pakket gebruik te
maken toenemen.

Het actief benaderen van voor de arbeidsmarkt
moeilijk bemiddelbare inwoners en stimuleren tot
vrijwilligerswerk

Meedoen aan de samenleving is belangrijk. Werk
kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
Ondanks de aantrekkende economie is een baan
om uiteenlopende redenen niet voor iedereen weg
gelegd. Wij gaan actief met deze groep aan de slag
en leveren maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van
vrijwilligerswerk. In 2022 is 5 tot 10% van deze
doelgroep als vrijwilliger betrokken bij een
activiteit in onze gemeente.

Strategisch arbeidsmarktbeleid

In 2019 wordt het nieuwe regionale strategische
arbeidsmarktbeleid vastgesteld in samenwerking
met de regio-gemeenten. Speerpunt is onder meer
betere samenwerking/aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven.

Welzijn, zorg en educatie
Plan huisvesting scholen op IKC-gedachte

Wij stellen in 2019 in samenwerking met de
schoolbesturen een meerjarig integraal
huisvestingsplan onderwijs op voor alle basisscholen in onze gemeente. De Dromedaris maakt
hier uiteraard onderdeel van uit.
De IKC-gedachte voor onze scholen is hierbij
leidend.

Terugdringen/voorkomen van laaggeletterdheid
vraagt blijvende inzet

11 tot 13% van onze inwoners kampt met
laaggeletterdheid. Dit kan een behoorlijke
belemmering zijn om goed te kunnen participeren
in onze samenleving. We zetten in op signalering
en voldoende cursusaanbod. Doelstelling is om dit
percentage in deze collegeperiode omlaag te
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brengen met 2 tot 5%.
Mogelijk verlenging exploitatieovereenkomst de
Plons

In 2019 komen wij met een voorstel om de huidige
exploitatieovereenkomst voor het zwembad de
Plons die in 2020 afloopt te continueren. De duur
van de verlenging is o.m. afhankelijk van de
onderhoudsstaat en levensduur van het zwembad
en gebouw.

Integrale afweging mogelijkheid toekomstig
zwembad

In 2020 gaan wij een onderzoek doen naar alle insen outs voor het al dan niet realiseren van een
zwembad voor onze gemeente in de toekomst.

Woonvormen voor ouderen met zorg

Wij faciliteren de komst van minimaal 2
woonvormen voor ouderen met zorg.(b.v.
dementie) In 2019 willen wij de 1e woonvorm
gerealiseerd zien.

Tijdelijke woonvoorziening voor kwetsbare
mensen

In 2019 gaan wij met zorgpartners en
regiogemeenten aan de slag om de haalbaarheid
van een tijdelijke woonvoorziening voor mensen
die om uiteenlopende (zorg-)redenen niet
zelfstandig kunnen wonen in kaart te brengen.

Samenwerking met stakeholders om participatie,
vitaliteit en langer thuis wonen te stimuleren.

Wij zetten nog meer in op de samenwerking met
onder meer de seniorenverenigingen om deze
doelstellingen te halen. Instrumenten die daarbij
kunnen helpen zoals domotica, ouderenadviseurs,
van groot naar beter (passende
seniorenhuisvesting) en de blijverslening blijven
wij onverkort inzetten en stimuleren.

De jeugd heeft de toekomst

Wij faciliteren en werken samen met onze
welzijnsorganisatie om onze jeugd ruimte te
bieden om zich in een veilige omgeving verder te
kunnen ontplooien. Ideeën en/of wensen van deze
doelgroep krijgen de ruimte.

Budgetovereenkomsten met grote instellingen

In 2020 gaan wij werken met meerjarige
subsidieafspraken met Perspectief en de
bibliotheek Gelderland-Zuid. Prestatieafspraken en
jaarlijkse verantwoording horen daar uiteraard bij.

Kwetsbare volwassenen

Wij krijgen de kwetsbare volwassenen in onze
gemeente beter in beeld, we gaan op zoek naar hun
talent en ondersteunen hen dit te ontwikkelen om
zo beter mee te kunnen doen in de samenleving.
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Hiervoor start Perspectief met een inloop.
Respijt- en mantelzorg

We brengen de mogelijkheden die er al zijn nog
beter onder de aandacht en vergroten daarmee het
gebruik. We hebben specifieke aandacht voor
jonge- en werkende mantelzorgers.

Monitoring Sociaal Domein

We gaan de ontwikkelingen op het gebied van het
sociaal domein zorgvuldig monitoren, dit ten einde
meer grip te krijgen op de volume- en de
kostenstijgingen. Een goede monitoring biedt ook
handvatten om analyses te kunnen maken van
ontwikkelingen die op ons af komen en om tijdig te
kunnen bijsturen. De rechtmatige toekenning en
besteding van PGB-gelden nemen we hierin mee. In
2019 gaan we met de ontwikkeling hiervan starten
om het systeem in 2020 operationeel te hebben.

Bewonersbetrokkenheid
Inwoners, verenigingen en ondernemers actief
uitdagen voor ideeën

Wij blijven voortdurend onze inwoners en andere
partijen wijzen op de ruimte die ze hebben om zelf
met ideeën te komen. Dit kan zijn op initiatief van
ons zelf (bijvoorbeeld binnen het speelbeleid) of
vanuit de bewoners zelf.(o.m. Ruyterpark, helperapp) In onze organisatie hebben wij een denktank
ingesteld die medewerkers op weg helpt met
bewonersinitiatieven. Deze werkwijze wordt met
kracht voortgezet.

Innovatiefonds oprichten

Wij gaan in 2020 een innovatiefonds oprichten met
als doel vernieuwingen op het gebied van sociaal,
maatschappelijk en economisch gebied te
bevorderen. De wereld staat niet stil. Ook wij
willen samen met onze partners op innovatief
gebied ons steentje bijdragen. Een fonds kan
mogelijk in de aanloop en/of onderzoeksfase
hieraan bijdragen.

Jeugdlintje

In 2019 willen wij een nieuw eretekenen in onze
gemeente invoeren, te weten het Jeugdlintje . Dit
eretekenen is bedoeld voor Beuningse kinderen of
jongeren die zich op bewonderenswaardige wijze
hebben ingezet of moed hebben getoond bij
initiatieven of gebeurtenissen met een grote
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relevantie voor onze gemeente.

We schrijven zwart in 2022

Meerjarig sluitende begrotingen en een gezonde financiële positie is een belangrijke grondslag van ons beleid.
Enerzijds leggen wij de ambitie hoog om in 2022 uit de rode cijfers te zijn en over voldoende reserves te
beschikken om risico s op te vangen, anderzijds moeten we ook afwegingen maken over investeringen die de
gemeente daadwerkelijk toekomstbestendig en duurzaam maken.
Financieel in balans
Er is structureel evenwicht tussen uitgaven en
inkomsten

We zetten in op een sluitende begroting. Het
meerjarenperspectief over een periode van 4 jaar
dient eveneens sluitend te zijn.

In 2021 is er een structureel begrotingsoverschot
om de reservepositie op peil te brengen

2021 is het jaar dat wij zwarte cijfers schrijven en
het spaarprogramma voor het tekort in het
grondbedrijf kan worden beëindigd. De
vrijvallende middelen kunnen naast nieuw beleid
ook ingezet worden om de reservepositie op het
gewenste weerstandsniveau te brengen.

Verhoging van de OZB wordt beperkt tot 1½% in
2021

In de kaderbrief voor de begroting 2019 hebben
wij aangegeven dat wij de verhoging van de OZB in
2020 willen beperken tot 1½ %. Inmiddels is
duidelijk geworden dat de uitgaven in met name
het Sociale Domein jaarlijks substantieel toe
nemen. Hierin staat onze gemeente zeker niet
alleen, maar er is sprake van een landelijke
tendens. Zeker op het terrein van de Jeugd is het
lastig grip te krijgen op de uitgaven, omdat er
meerdere partijen zorg mogen toewijzen. Om die
reden stelt ons college voor eerst in 2021 de
stijging van de OZB te beperken tot 1½ %.

Leges dienen kostendekkend te zijn

Uitgangspunt is dat leges kostendekkend zijn. Door
geconstateerde verschillen in de regio en landelijk
gaan wij de hoogte van onze leges regelmatig
monitoren en daar waar nodig bijstellen.

Versnelde woningbouw versnelt inlopen tekort
grondbedrijf

Door onze woningbouwplannen (o.a. Linten,
Asdonck) versneld uit te voeren streven we naar
een eerder wegwerken van het tekort in het
grondbedrijf.

8

Monitoringsysteem Sociaal Domein

In 2020 willen wij een goede monitoring hebben
van het zorggebruik, eventuele stapeling van
regelingen en de uitgaven binnen het Sociaal
Domein.

Dienstverlening en digitalisering
De klant staat centraal; waar nodig leveren wij
maatwerk. Zelfservice en digitale dienstverlening
zijn uitgangspunten.

Onze inwoners zijn tevreden over onze
dienstverlening.(klanttevredenheidsonderzoek)
Handhaving van het huidige niveau staat voorop,
maar wij blijven door ontwikkelen. Digitalisering
van de dienstverlening blijft speerpunt. Ons doel is
om in 2021 80% van onze dienstverlening digitaal
te hebben. Een digitaal zaaksysteem met
raadpleegfunctie voor onze inwoners gaat hieraan
bijdragen. Gevolg zal zijn dat de traditionele
loketfunctie beperkt wordt. Onze klant verliezen
we echter niet uit het oog. Maatwerk blijft altijd
mogelijk.(keukentafelgesprek, erfgoedoverleg,
loket Omgevingsdienst etc.)

Ondernemersklimaat
Versterken van het organiserend vermogen van het
bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is voor onze gemeente een
belangrijke pijler. Zij bieden immers
werkgelegenheid. Wij willen bestaande bedrijven
ruimte bieden om goed te kunnen ondernemen.
Een goed en gezond ondernemersklimaat is daarbij
van belang. De bedrijfscontactfunctionaris is
daarin onze intermediair. Samenwerking met de
bedrijvenverenigingen worden geïntensiveerd.

Verbeteren verbinding tussen bedrijven onderling
en bedrijfsleven met onderwijs

We zetten in op het versterken en verbeteren van
de verbinding tussen bedrijfsleven en het
onderwijs en kennisinstellingen. Dit doen wij ook
in regionaal verband met als doel de regionale
economie te versterken. Innovatieve projecten
worden gesteund. Op het Zolderpark komt een
RVN@Hub waar regionale ondernemers en
organisaties met een initiatief op het gebied van
ICT en duurzaamheid terecht kunnen.

Heroriëntatie van shoppingpark de Heuve

In samenwerking met de ondernemers van het
shoppingpark de Heuve gaan wij de komende jaren
aan de slag om een toekomstvisie voor het park op
te stellen. Leegstand en uitstraling zullen hierbij
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betrokken worden.
Bedrijventerrein de Sluis

In de gebiedsvisie TPN/Nijmegen-West komt de
Sluis aan bod. Naar aanleiding hiervan willen wij
een analyse maken van het bedrijventerrein om te
bezien waar er mogelijkheden liggen om het
terrein te verbeteren en toekomstbestendig te
maken. In 2021 is de ontwikkelrichting bekend.

Economisch beleidsplan

In 2019 stellen wij een nota Economie op. Dit
willen wij gaan doen in de vorm van een interactief
proces waarbij stakeholders mede de thema s gaan
benoemen die aandacht verdienen. (o.a.
arbeidsmarkt, samenwerking)

Profilering, recreatie en toerisme
Promotie blijft speerpunt

Wij blijven onze gemeente actief promoten als een
mooie gemeente waar van alles te doen is en met
een goed woon- en leefklimaat. De combinatie van
ruimte, groen, historie en cultuur maakt dat onze
gemeente een hoge kwaliteit kan bieden van
werken, wonen en leven. Bereikbaarheid en
voorzieningenniveau spelen daarbij een
belangrijke rol. Aan ons mede de taak om onze
inwoners (en de regio) dit voortdurend te laten
zien/ervaren.

Visie op recreatie en toerisme wordt
geactualiseerd

Komend jaar gaan wij aan de slag met het
bevorderen van toerisme en recreatie binnen onze
gemeente. Dit doen wij in regionaal en
subregionaal verband. Aangezien wij geografisch
een scharnierpunt zijn tussen Nijmegen en het land
van Maas en Waal betrekken we beide gebieden
hierbij. Natuur- en landschapsontwikkelingen
langs bijvoorbeeld de uiterwaarden en de Waal
houden ook niet op bij de gemeentegrens.

Groene Heuvels

Met de Groene Heuvels hebben wij een mooi
recreatiepark in onze gemeente. De recreatieplas
maar zeker het evenement Down the Rabbit Hole
die daar georganiseerd wordt, heeft een landelijk
bereik. In 2019 willen wij voor het bungalowpark
samen met Leisure Lands en de verschillende
eigenaren van de bungalows om de tafel om een
start te maken met een toekomstvisie voor het
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park.
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