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Coalitieakkoord 2022 – 2026 

Onze gemeente veert op na de Watersnoodramp op 13 en 14 juli 2021 en de Coronacrisis.  

Ons toeristische centrum bruist weer als vanouds en in al onze kernen gonst het weer van ontluikend 

sociaal leven en bedrijvigheid. De schutterij, jonkheid en harmonie trekken weer door de straten en vele 

(sport)evenementen vinden weer plaats.  

Tegelijkertijd staat vast dat we geconfronteerd worden met de bedreigingen die we zullen moeten 

omzetten naar uitdagingen: een sterke afhankelijkheid van een mono-economie (toerisme), die ons heel 

veel heeft gebracht, maar die er ook toe leidt dat onze lokale economie aan innovatiekracht en 

weerbaarheid heeft ingeboet. De (financiële) nasleep van de watersnoodramp, de coronacrisis en de 

internationale ontwikkelingen brengen onzekerheden met zich mee. Deze onzekerheden maken dat 

politiek scherp gekozen moet worden.  

In het voorliggende akkoord leest u de oplossingsrichtingen voor de opgaven waarvan wij denken dat 

deze de komende tijd absolute prioriteit verdienen. Daarbij staan de volgende onderwerpen centraal: 

 

• Een veilig Valkenburg aan de Geul; 

• Een welvarend Valkenburg aan de Geul; 

• Een kansrijk en Sociaal Valkenburg aan de Geul; 

• Een leefbaar Valkenburg aan de Geul:  

• Een duurzaam Valkenburg aan de Geul; 

• Een Valkenburg aan de Geul waarin Burgerkracht en Zelfsturing, maar ook Bestuurlijke 

vernieuwing centraal staan; 

• Een financieel stabiel Valkenburg aan de Geul. 

 

Het document richt zich in hoofdzaak niet op (deel)projectniveau, maar biedt een kader of leidraad bij het 

maken van keuzes in de opgaven die in het verschiet liggen, zodat wij over vier jaar kunnen zeggen dat wij 

weerbaarder, innovatiever en duurzamer uit de crises zijn gekomen.  

Namens de 3 coalitiepartijen  

AB 

Veerle Marx 

Bert Hardij  

Carlo Vankan 

Ron Ubags 

Ilona Lamerichs-Coenjaerds 

VSP 

Lloyd Wagemans 

Gertie Silverentand-Nelissen 

Chrétien Jamin 

 

VVD 

Bianca Rooding-Eurlings 

Chris Schrouff 

Nelleke Gilissen   
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Een veilig Valkenburg aan de Geul  

Wie in onze gemeente woont, werkt of onze gemeente bezoekt moet zich veilig kunnen voelen. 

Daarom blijven we inzetten op een stevige aanpak van criminaliteit, overlast (drugs/verkeer), aso-gedrag 

en vandalisme.  

Naast de politie is gemeentelijk toezicht en handhaving zichtbaar op straat aanwezig en aanspreekbaar. 

Per kern is er een wijk-Boa. Dat blijft ook in de periode 2022-2026 zo. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

- Een veilige woon- en leefomgeving; 

- Een plezierig, levendig en veilig (uitgaans)centrum; 

- Overlast beperken door verbetering naleving regels die gelden in de openbare ruimte; 

- Aandacht voor brandpreventie en naleven regels brandveiligheid; 

- Een optimaal afgestemde inzet van beschikbare capaciteit van hulpverleners; 

- Vergroten verkeersveiligheid; Gedurende de coalitieperiode maken we jaarlijks 100.000 euro vrij 

aan impulsgelden verkeersveiligheid; 

- Voorkomen en aanpakken van afvaldumpingen (bv. door onderzoek naar jaarlijks huis aan huis 

ophalen grofvuil); 

- Beperken verkeersoverlast met bijzondere aandacht voor snelheid en geluidsniveau van motoren 

en auto’s, en (wieler)toertochten; 

- Overlast bij evenementen zo veel als mogelijk beperken; 

- Aanpak ondermijning en vastgoedfraude. 

 

Een welvarend Valkenburg aan de Geul 

Het toerisme (eigenlijk de Vrijetijdseconomie) is de kurk waarop de economie van Valkenburg aan de Geul 

drijft. Ruim 36% van onze werkgelegenheid bevindt zich primair binnen deze sector en er wordt jaarlijks 

ruim €200 miljoen in omgezet. Binnen de gemeentelijke begroting levert de sector een positief resultaat 

op van ruim €3 miljoen. Onze bewoners profiteren van deze omzet: het voorzieningenniveau in 

Valkenburg en de omliggende kernen ligt vele malen hoger dan bij andere gemeenten van gelijke omvang. 

Uit dit onderzoek blijkt dat Valkenburg aan de Geul een kwetsbare economie heeft. Niet alleen in de 

toeristisch-recreatieve sector, maar ook de agrarische sector heeft het moeilijk. Uit het onderzoek blijkt 

daarnaast ook dat, hoewel de economie in Valkenburg aan de Geul kwetsbaar is, dit niet enkel 

veroorzaakt is door de COVID-19 crisis en/of de watersnoodramp. Het probleem ligt dieper dan dat. Het is 

daarom dan ook zeer aan te raden om over de gehele linie te investeren in structuurversterking van de 

economie in Valkenburg aan de Geul. Dit moet dan niet alleen toezien op het versterken en 

verduurzamen van de toeristisch-recreatieve sector. Maar ook in het inzichtelijk maken en versterken van 

de exacte problematiek van andere economische sectoren. Daarbij hoort ook het aantrekkelijker maken 

van het leefmilieu voor nieuwe werknemers, wellicht werkgevers en jonge mensen.  
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Hoe willen we dat bereiken? 

- Opstellen van een nieuwe toekomstbestendige economische- en toeristische visie;  

- Aanstellen van één ambtelijk aanspreekpunt voor ondernemers; 

- Herijking overnachtingenbeleid; 

- Herijking evenementenbeleid; 

- (toeristische)activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen en jong en oud; 

- Continueren bijdrage aan Visit Zuid-Limburg; 

- Stimuleren initiatieven vanuit de bedrijven investeringszone (BIZ) en Horeca (zoals 

bloemenproject); 

- Ontwikkeling/uitvoering visies Valkenburg Oost en West; 

- Invulling leegstaand economisch/agrarisch/maatschappelijk vastgoed; 

- Valkenburg aan de Geul en het achterliggend Heuvelland promoten als wandel- en fietsgemeente;  

- Gebiedsvisies voor alle kernen gekoppeld aan de omgevingsvisie; 

- Duidelijkheid over bouwplannen. 

 

Onze (toeristische) ambities afgezet tegen financiële uitdagingen en onzekerheden biedt naar onze 

overtuiging voldoende grondslag voor het verhogen van de toeristenbelasting. We zijn ons echter bewust 

van de zware tijd die onze ondernemers hebben doorgemaakt. Daarom stellen we deze verhoging voor 

vanaf het jaar 2024.  

De procentuele omvang van de verhoging en de wijze van heffing wordt bepaald op basis van een 

vergelijkend onderzoek tussen de gemeente Valkenburg aan de Geul en ons omringende gemeenten, in 

samenspraak met toeristische belangenorganisaties (zoals KHN en BIZ). 

Een kansrijk en sociaal Valkenburg aan de Geul 

We willen dat alle mensen in onze gemeente gelijke kansen krijgen. Kansenongelijkheid gaan we zoveel 

mogelijk tegen. We willen dat iedereen gezond en veilig kan opgroeien en gelijke toegang heeft tot zorg 

en werk. In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn en volwaardig deel kunnen uitmaken van 

onze samenleving. Kortom, in onze gemeente kan iedereen meedoen, rondkomen en vooruitkomen.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

We zien dat de vraag naar zorg of (financiële)begeleiding toeneemt terwijl de gemeente slechts van de 

overheid beperkt financiële middelen krijgt om deze begeleiding te bieden. Daarom zijn er een aantal 

uitgangspunten geformuleerd om het sociale domein beheersbaar en aan de maat te houden: 

- Hulp en ondersteuning voor mensen die het echt nodig hebben; 

- De zorg die we verlenen is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig; 

- We houden vast aan de lokale basisstructuur; 

- Het vertrekpunt is meer ruimte voor de menselijke maat waarbij zakelijkheid, beheersbaarheid en 

normalisatie niet uit het oog verloren worden.  

- Meer inzetten op preventie en innovatie; 

- Werken moet lonen voor iedereen; 

- Strakkere sturing op uitvoering gemeente Maastricht;  

- Geen verdere verhoging van inkomensnormen voor toeslagen (tenzij onderzoek anders uitwijst).  
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Het geldende versterkingsplan Sociaal Domein wordt naar aanleiding van deze uitgangspunten bijgesteld. 

Ook wordt er vanuit deze uitgangspunten gelobbyd bij de hogere overheden. 

Naast bovenstaande uitgangspunten zijn er enkele concrete zaken die we willen bereiken: 

- Opstarten projecten gericht op positieve gezondheid (o.a. door een inclusief verenigingsleven); 

- Voortzetten en intensiveren projecten om eenzaamheid tegen te gaan; 

- Verbeteren toegankelijkheid gebouwen en voorzieningen; 

- Terugdringen laaggeletterdheid; 

- Onderzoek naar volwassenen fonds sport en cultuur; 

- Vergroten aandeel leerwerkplekken; 

- Continueren vrijwilligersdag; 

- Toestemming om tot 120% wettelijk minimumloon te verdienen zonder gevaar verlies bijzondere 

bijstand; 

- Meewerken aan inclusieve arbeidsmarkt. 

Een leefbaar Valkenburg aan de Geul 

We werken hard om de gemeente aantrekkelijk en mooi te houden.  Om dat te behouden maken we de 
buitenruimte nog mooier en nog groener.  Dubbele vergrijzing en wegtrekkende jongeren zorgen ervoor 
dat Valkenburg aan de Geul op dit moment de derde meest vergrijsde gemeente van Nederland is, kijkend 
naar het aandeel 65-plussers. We staan ervoor aan de lat om deze trend te doorbreken. Om onze 
economie draaiende te houden hebben we sterke en creatieve jongeren nodig die met gedrevenheid 
willen werken én wonen binnen onze gemeente.  
Beschikbare woningen, een goed voorzieningenniveau en leefbare kernen zijn de communicerende vaten 
die de dubbele vergrijzing moeten doorbreken. Daartoe stellen we interventies voor om het 
vestigingsklimaat te verbeteren.  We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor jonge gezinnen door 
een aansprekend en innovatief woningaanbod, nieuwe werkgelegenheid, flexibele werkplekken en een 
kwalitatief cultuur- en vrijetijdsaanbod. 
 
 

Hoe willen we dat bereiken?  
 
Wonen: 
 

- In 2022 wordt de evaluatie van de gemeentelijke woonvisie afgerond en wordt gestart met de 
voorstellen die hieruit voorkomen. Zo gaan we onderzoeken of een zelfbewoningsplicht kan 
worden ingesteld. Ook het eventueel invoeren van een forensenbelasting en erfpachtconstructie 
worden onderzocht;  

- Extra ambtelijke formatie voor het thema wonen;  
- Inzetten op meer levensloopbestendige en betaalbare wooneenheden (wooncomplexen) voor 

jongeren, nestverlaters, starters en senioren ter bevordering doorstroom;  
- We spannen ons in om gedurende de coalitieperiode de realisatie van woningen voor 

doelgroepen in alle kernen mogelijk te maken;  
- We hebben de ambitie om jongeren/gezinnen aan te trekken/ te behouden. Daarom kijken we 

specifiek naar woningbouwontwikkelingen die voldoen aan de behoefte van deze doelgroep; 
- Onderzoeken of de bestemming van logiesverstrekkende bedrijven – in samenspraak met de 

ondernemer- kan worden omgezet in de bestemming wonen; 
- Bestaande subsidieregelingen (zoals de Woningbouwimpuls en Starterslening) gaan we nog meer 

promoten. 
- Om de huisvesting van arbeidsmigranten te reguleren wordt hiertoe een beleid opgesteld.  
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Voorzieningen: 
 

- We koesteren het sportieve karakter van onze gemeente, door sportverenigingen te 

ondersteunen en in te zetten op meer sportmogelijkheden in de buitenruimte. In dit verband 

leveren we graag een verantwoorde bijdrage aan de ontwikkeling/upgrading van 

buitensportcomplexen. We gaan de komende raadsperiode in nauw overleg met de verenigingen 

werken aan een- binnen de financiële mogelijkheden- gepaste en noodzakelijke gemeentelijke 

bijdrage voor de korte en middellange termijn; 

- Beide sporthallen (Polfermolen en Bosdries) in onze gemeente worden behouden middels 

renovatie of nieuwbouw op de bestaande locaties; 

- Specifiek voor de Polfermolen geldt dat – op de huidige locatie- naast of in combinatie met de 

sporthal ook wordt voorzien in een horeca-, vergader- en repeteer/theatervoorziening bedoeld 

als gemeenschapsvoorziening. De plek van het voormalige zwembad wordt passend binnen de 

visie Valkenburg- West ontwikkeld; 

- De gemeente levert graag een verantwoorde bijdrage aan die 

gemeenschapshuizen/voorzieningen die in een aantoonbare behoefte voorzien. Daartoe wordt 

gedurende deze coalitieperiode een nieuw beleid ontwikkeld voor gemeenschapshuizen en 

gemeenschapsvoorzieningen  

- Om jongeren aan onze gemeente te binden willen we – in samenspraak met de jongeren en door 

de inzet van jongerencoaches- verspreid over de gemeente onderzoek doen naar voorzieningen 

zoals fitnessparcoursen een Cruijff Court, een BMX-baan of een ontmoetingsruimte; 

- We blijven investeren in onze groenvoorzieningen en houden het groenonderhoud aan de maat. 

Een nieuw op te stellen groenbeleidsplan helpt ons hierbij; 

- Continueren bloemenproject met eventueel uitbreiding naar de kernen; 

- Ons erfgoed en monumenten worden goed onderhouden; 

- Wij geven prioriteit aan het optimaliseren van onze (verkeers)infrastructuur, gekoppeld aan het 

gemeentelijk Parkeerbeleid- en Mobiliteitsplan (We denken hierbij met name aan de 

ontsluitingswegen zoals bijvoorbeeld Neerhem);  

- Voorzieningen voor de hondenbezitter houden we overeind. Aanvullend onderzoeken we of er 

meer hondenlosloopgebieden gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt onder andere gefinancierd 

uit de opbrengsten van de hondenbelasting; 

- We blijven vanuit het mobiliteitsplan investeren in de fiets- en wandelpadenstructuur en in een 

goed bereikbaar Valkenburg aan de Geul met auto of openbaar vervoer.  

Leefbaarheid: 

- We geven prioriteit aan leefbare kernen. (Culturele)verenigingen vervullen daarbij een cruciale 

rol. Daarom kiezen we ervoor om deze te blijven subsidiëren. Wel willen we de 

subsidieverordening aanpassen zodat de kaders voor subsidieverstrekking beter aansluiten bij de 

huidige verenigingsstructuren;  

- We gaan aan de slag met een cultuurbeleid waarin behoud van de traditionele cultuur, met de 

vele historische verenigingen en KCR (Kunst en Cultuurraad), maar ook ruimte voor nieuwe 

eigentijdse initiatieven centraal staat;  

- We willen met en voor jongeren een activiteitenprogramma opzetten om jongeren kennis te 

laten maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur in onze gemeente; 

- Aandacht voor amateurkunsten (zoals muziek, dans, zang en toneel).; 

- Kwalitatief goede en duurzame inpassing van het Openluchttheater in de gebiedsvisie 

Valkenburg-West. 
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Een duurzaam Valkenburg aan de Geul  

Valkenburg aan de Geul is een groene, gezonde en leefbare gemeente.  Dat willen we behouden, voor alle 

bewoners en voor de volgende generaties.  Daarom geven we prioriteit aan het uitvoeren van de 

wettelijke taak op het gebied van duurzaamheid. Het gedegen en volledig uitvoeren van deze wettelijke 

taak vraagt veel inzet en middelen van onze gemeente. Waar nodig zullen we deze uiteraard vrijmaken. 

Daarbij investeren we in een goede samenwerking met natuurorganisaties en medeoverheden zoals 

Waterschap, de Provincie Limburg, het Rijk, Staatsbosbeheer en diverse belangenorganisaties zoals LLTB. 

Dit vraagstuk kan immers alleen integraal worden aangepakt. Bovendien zijn we afhankelijk van deze 

organisaties.  

De gemeente moet zich klimaat adaptief opstellen op meerdere vlakken. Zo hebben bomen en planten 

het zwaar en zal er bepaald moeten worden of ze nog bij het veranderende klimaat passen. Temeer 

omdat er veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan als bomen minder stevig geworteld zijn en de biodiversiteit 

in gevaar komt.  

In tegenstelling tot droogte en hittestress kan het ook weer vaker en intenser regenen. Ook dat brengt 

veiligheidsrisico’s met zich mee. Denk maar aan de watersnoodramp die onze gemeente in juli 2021 trof. 

We zullen ervoor moeten zorgen dat water in algemene zin goed gemanaged en de waterveiligheid 

vergroot wordt. Dit betekent dat we moeten bekijken in hoeverre we daarop voorbereid zijn en in 

hoeverre we bereid zijn om kansen en mogelijkheden daartoe te benutten, ook als die een grote impact 

hebben.  Binnen dit kader zijn er nog andere kwesties waar een keuze in gemaakt zal moeten worden: 

Geven we de Geul meer ruimte? Passen we ons riool- en afwateringsstelsel aan op regen met meer water 

in korte tijd? Gaan we meer verharden? Of juist meer vergroenen? Hieruit vloeit vervolgens natuurlijk ook 

de vraag welke financiële prioriteiten we in dit kader hieraan toekennen.  

Ook zijn we van mening dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid. 

De volgende interventies dragen hieraan bij: 

 

- Meer mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen; 

- Verdere verduurzaming gemeentelijk wagenpark; 

- Terugbrengen vijver Dersaborgpark (afkoppelen en opvang regenwater); 

- Aansluiten bij het project Bloemrijke akkerranden; 

- Het aanscherpen van het duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid; 

- Actieve rol in (provinciale) aanpak waterafvoer en waterberging om overlast ten gevolge van 

extreme neerslag en droogte te beperken.  

 

Een Valkenburg aan de Geul waarin Burgerkracht en Zelfsturing, maar ook Bestuurlijke vernieuwing 

centraal staat. 

Burgerkracht en Zelfsturing 

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners kunnen meepraten over de eigen leefomgeving. Als het gaat 

over participatie begint het voor ons altijd met duidelijke verwachtingen naar inwoners toe. Als we als 

gemeente vragen aan inwoners om mee te denken, moet duidelijk zijn wat we met deze informatie gaan 

doen. Ideeën en oplossingen van inwoners zijn voor ons heel belangrijk en daar leveren we ook graag een 

bijdrage aan. Om het belang van burgerkracht te onderstrepen zetten we de volgende interventies in: 
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- De portefeuille Burgerkracht en zelfsturing wordt belegd bij één wethouder. Deze bestuurder 

fungeert als aanspreekpunt voor inwoners op het gebied van burgerkracht en zelfsturing. 

- De nadere regels burgerkracht, voor het verkrijgen van subsidies voor burgerkrachtinitiatieven, 

worden geactualiseerd. 

- Kernoverleggen, bewonerscollectieven en gemeentelijke adviesraden vormen een belangrijke 

gesprekspartner voor de gemeente. 

- De evaluatie van het bureau Burgerkracht vormt de basis voor een nieuw en effectiever beleid 

om inwoners en/of belanghebbenden op de juiste wijze in positie te brengen; 

- Conform de nieuwe wet open overheid (WOO) verbeteren we ons archief- en informatiesysteem.  

- We communiceren actief met onze inwoners. Waar nodig en wenselijk richten wij hiertoe 

infopunten in. 

 

Bestuurlijke vernieuwing 

We kiezen ervoor om besluiten van de raad op een afgewogen manier tot stand te laten komen. Indien 

nodig worden voor complexe onderwerpen raadsinformatiesessies georganiseerd.  

Ook worden raadsbesluiten voorbesproken in zogenaamde raadsadviescommissies. Tijdens deze 

vergaderingen worden de raadsleden ondersteund door burgerraadsleden die affiniteit/deskundigheid 

hebben met de geagendeerde onderwerpen. De benaming van de commissies is als volgt: 

- Raadscommissie Sociaal Domein (SD) 

- Raadscommissie Fysiek Domein (FD) 

- Raadscommissie Economisch Domein (ED) 

- Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat er met spoed zaken met een vertrouwelijk, politiek 

gevoelig en urgent karakter besproken moeten worden. In deze gevallen worden de fractievoorzitters van 

de diverse politieke partijen hiervoor geconsulteerd. Hiertoe zullen we het voorstel doen een 

seniorenconvent in te stellen.   

Om het werk van de gemeenteraad zichtbaar en laagdrempelig te houden willen we de livestream van 

vergaderingen graag continueren. De huidige raadszaal is echter onvoldoende uitgerust om dit technisch 

goed te laten verlopen. Daarnaast is de inrichting van de raadszaal gedateerd en voldoet het 

binnenklimaat niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Daarom stellen we voor de raadszaal in de 

komende raadsperiode te renoveren met als doel toekomstbestendig, duurzaam en technisch goed 

uitgerust te zijn.  

De ambtelijke organisatie heeft de coalitiepartijen een ambtelijke propositie als input meegegeven, die de 
coalitie als richting onderschrijft, met name de aandacht voor de huidige, soms overvraagde draagkracht 
van de organisatie en de versterking van die draagkracht door implementatie van de in opdracht van de 
gemeenteraad door Bureau Berenschot opgestelde rapport met aanbevelingen over de organisatie. 
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Een financieel stabiel Valkenburg aan de Geul 

De gemeente Valkenburg aan de Geul kent een goede financiële reservepositie. Wel is er sprake van 

ontwikkelingen die financiële risico’s tot gevolg hebben. Denk hierbij aan verdere kostenstijgingen op het 

sociaal domein, prijsstijgingen door forse inflatie en besluitvorming op landelijk niveau over het 

structurele budget voor gemeenten. 

Deze ontwikkelingen maken dat we geen zekerheid hebben over de exact beschikbare budgetten in deze 

coalitieperiode. Deze coalitie houdt vast aan de uitgangspunten van en vastgestelde kaders voor solide 

financieel beleid. Dat kan inhouden dat we onze ambities moeten bijstellen aan de beschikbare middelen 

of mogelijkheden zoeken voor aanvullende inkomstenstromen. 

Dit mag echter niet leiden tot forse kostenstijgingen voor onze inwoners. De onroerendzaakbelasting 

(OZB) wordt maximaal met 3% per jaar verhoogd, tenzij onvoorziene omstandigheden om een andere 

afweging vragen. We verhogen de toeristenbelasting vanaf 2024 en onderzoeken de mogelijkheden tot 

het invoeren van een forensenbelasting. 

De voorstellen voor nieuw beleid worden financieel vertaald vanaf de begroting 2023. In afwachting van 

dit nieuwe beleid continueren we in 2022 eenmalig nog een aantal zaken uit de vorige periode, zoals het 

budget voor burgerkracht en zelfsturing. 

Voor verkeersveiligheidsprojecten stellen we in deze periode (t/m 2026) € 100.000 per jaar beschikbaar 

uit de reserves. De uitwerking van de plannen voor de Polfermolen en de sportaccommodaties vragen nog 

om een concrete financiële vertaling en op onderdelen om incidentele projectbudgetten voor de 

uitvoering. Voor de uitvoering van de taken op wonen reserveren we een structureel jaarlijks budget van 

€ 175.000 

De financiële consequenties van dit akkoord worden zoals gebruikelijk vertaald en afgehandeld conform 

de bestaande planning- en control cyclus. 

Bij zorgvuldig financieel beheer hoort ook voldoende transparantie, zodat de gemeenteraad in staat is om 

haar kaderstellende en controlerende rol goed uit te voeren. We kiezen een programma-indeling voor de 

begroting die daar goed op aansluit. Het college gaat aan de slag met de implementatie van de 

rechtmatigheidsverantwoording. Ten slotte blijven we ons inzetten voor de spoedige afwikkeling van de 

financiële gevolgen van de watersnood. 
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Kandidaat wethouders en portefeuilleverdeling 

Onderstaand treft u een overzicht van de kandidaat wethouders en de portefeuilleverdeling aan. 

We kiezen er – vanwege de grote opgaven waar onze gemeente voor staat (nasleep Corona en watersnood, de toeristische speerfunctie etc.) - voor om de 

maximaal toegestane bestuurlijke formatie (3,3 fte) te benoemen.   

Burgemeester Niels Dauven (AB)  Jef Kleijnen (VSP)   Kevin Rouwette (VVD)   Wim Weerts  (AB) 

 1e locoburgemeester (0,9 fte) 2e locoburgemeester (0,9 fte) 3e locoburgemeester (0,9 fte) 4e locoburgemeester (0,6 fte) 

Openbare Orde en 
Veiligheid/ APV Financiën/Subsidies  WMO/ Ouderen/ 

Participatiewet 
Economie en Toerisme en 
recreatie 

Strategische Agenda/ Grote 
Projecten/ gebiedsvisies 

Brandweer/ Politie/ GHOR Sport en accommodaties Jeugdzorg/ Jongeren/ Opvang Retail/ Uitstallingenbeleid Ruimtelijke Ordening/ 
Omgevingswet 

Communicatie en PR Burgerparticipatie/ Zelfsturing 
totaal Onderwijs  Evenementen Volkshuisvesting/wonen  

Personeel en Organisatie Openbare Ruimte Bibliotheek Werkgelegenheid en Participatie  Openbaar Vervoer/ mobiliteit 

Bestuurlijke vernieuwing  
Duurzaamheid/ Milieu/ Afval/ 
Energie Polfermolen Exploitatievergunningen Gemeentelijke Eigendommen 

Bestuurlijke lobby Natuur en Landschap Parkeerbeleid  Vergunningen WABO Monumenten/ materieel 
erfgoed 

Algemene bestuurlijke zaken  Verkeer en Waterstaat Gezondheid  Kunst en cultuur  

Handhaving  Toezicht   Groeves  

Integriteit/integriteits-
bevordering 

  Facilities/ ICT/ Dienstverlening  
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