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Coalitieakkoord 2018-2022 
 
In het voorliggende coalitieakkoord 2018-2022 vindt u op hoofdlijnen de activiteiten die deze coalitie 
de komende vier jaar gaat ondernemen. Uitgangspunt hiervoor zijn de drie onderliggende 
partijprogramma’s van Gemeentebelangen, VVD en DUS! aangevuld met de ‘Strategische Visie 
Uithoorn 2030’. Het akkoord is een voortzetting van beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld, 
aangevuld met aanpassingen op basis van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.  
 
De ontwikkelingen in de voor ons belangrijkste thema’s zijn de volgende op hoofdlijnen: 
 

Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren in het teken gestaan van een succesvolle 
transitie van centrale naar decentrale overheid. De komende periode staat voornamelijk in het 
teken van transformatie en doorontwikkeling waarbij de inwoner centraal staat.   

 
De voorbereiding op de Omgevingswet is een belangrijk onderdeel binnen Ruimtelijke 
Ordening. Deze nieuwe wet betreft de fysieke leefomgeving, met uitstraling naar andere 
beleidsterreinen, en vervangt vele bestaande wetten. Dit vraagt een actieve voorbereiding 
door raad en college, waarbij meer invulling gegeven wordt aan de kwaliteit van participatie.  

 
Duurzaamheid en de circulaire economie zijn thema’s die de komende periode aandacht 
vergen. Daarom willen we deze thema’s integraal deel uit laten maken van de plan- en 
beleidsvorming.  

 
De economische situatie is verbeterd en door het beleid van de afgelopen vier jaar is het 
resultaat verbeterd en de schuldenlast verminderd. In de komende periode wordt onze 
financiële positie naar verwachting beter. Verstandig handelen op dit gebied blijft echter 
geboden, met als doel financieel gezond te blijven.  

 
Genoeg uitdagingen dus! 
 
We hebben bovenstaand verwoord in onderliggend coalitieprogramma. We verwachten van het 
college dat in lijn hiermee een programma van uitvoering wordt opgesteld.  
 
Overeengekomen te Uithoorn op 8 mei 2018, 
 
 
Gemeentebelangen   VVD    DUS!  
 
 
 
 
Herman Bezuijen    Marcel van Haren  Ans Gierman 
 
 
 
 
Ferry Hoekstra    Nick Bergman   José de Robles 
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Programma Leven 
 
Sociaal Domein 
Inwoners moeten op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving en zoveel als mogelijk 
zelfredzaam zijn. Dit betekent dat ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven en in hun 
inkomen kunnen voorzien. Wanneer dit (tijdelijk) niet lukt, is de gemeente er om hulp te bieden.  
 
Het huidige zorgaanbod willen we continueren en verder ontwikkelen. Door professionals meer de 
ruimte te geven om inwoners adequaat te woord te staan en persoonlijke aandacht te bieden waar 
nodig, ontstaat meer maatwerk. Hierbij staat de inwoner centraal.  
 
Om dit te bereiken zien we graag dat er ingezet wordt op het verder combineren van beleidsterreinen 
om deze zo te versterken en de uitvoering hiervan efficiënter te laten verlopen. Daarbij geldt dat het 
uitgangspunt ligt bij preventie om zo de kosten van curatieve en repressieve middelen te beperken.  
 

• Voortzetten en doorontwikkeling huidig zorgbeleid; 
• Maatwerk waarbij de inwoner centraal staat; 
• Verder combineren beleidsterreinen voor versterking en efficiëntie. 

Extra aandacht vragen we voor inwoners met dementie die nog thuiswonend zijn, en verwarde 
personen. Voor deze groepen geldt dat preventie alleen vaak niet toereikend is en dat aanvullende 
inzet nodig is. Hierbij geldt dat vanuit sociaal oogpunt er geen gevaarlijke situaties ontstaan in de 
(woon)omgeving van deze mensen. 
 
Oudere inwoners van Uithoorn en De Kwakel verdienen zorg op maat, zodat zij zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen en eenzaamheid zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Voor de 
mantelzorgers zien we graag dat de gemeente mogelijkheden aanbiedt voor kortstondige vervanging 
(respijtzorg).  
 
Jongeren verdienen, net als andere doelgroepen, een eigen plek in onze lokale samenleving en 
daarom willen we dat er bij participatietrajecten speciale aandacht voor deze groep is. Zo kunnen we 
erachter komen waar hun wensen en behoeften liggen. 
 

• Dementievriendelijke gemeente; 
• Extra aandacht voor verwarde personen; 
• Zorg op maat voor oudere inwoners; 
• Stimuleren van activiteiten in de buurt met ontmoetingsmogelijkheden; 
• Ontlasten van mantelzorgers door aanbieden van respijtzorg; 
• Bij participatietrajecten speciale aandacht voor jongeren. 

Mensen die zonder werk komen te zitten (werkzoekenden), moeten zo snel als het kan weer 
duurzaam aan het werk geholpen worden. Specifieke groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
(jongeren, 50-plussers, statushouders) krijgen door middel van coaching extra aandacht met als doel 
hen te helpen om sneller en duurzaam uit te stromen naar betaald werk.  
 
De samenleving verandert voortdurend en de gemeente verandert daarin mee. Het college krijgt van 
ons dan ook de ruimte om te experimenteren. Hierbij willen we minimaal een experiment in de 
schuldhulpverlening en een experiment met betrekking tot regelarme bijstand. Uitgangspunt is dat er 
gebruik wordt gemaakt van succesvolle bestaande experimenten, die op maat vertaald worden naar 
onze lokale situatie.  
 

• Maatwerk per doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt; 
• Experimenten in schuldhulpverlening en regelarme bijstand.  
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Sport, Kunst & Cultuur 
Sport, kunst en cultuur zijn belangrijke thema’s voor de Uithoornse samenleving. Deze thema’s zijn 
nodig voor het behalen van sociale doelstellingen en hebben raakvlakken met vele terreinen, zoals 
onderwijs, welzijn, jeugdzorg en WMO.  
 
Activiteiten binnen deze thema’s worden veelal aangeboden door organisaties waar veel vrijwilligers 
actief zijn. Het verenigingsleven brengt mensen bij elkaar en zorgt voor een verbonden samenleving; 
dit moet geborgd en gestimuleerd worden. De komende vier jaar krijgen sport, kunst en cultuur 
vanuit meerdere invalshoeken extra aandacht. 
 

• Bespoedigen herontwikkeling (multifunctionele) Sporthal De Scheg en gymzaal Thamerdal; 
• Onderzoek naar mogelijkheden derde sporthal bespoedigen en bij positief advies uitvoering 

zo snel mogelijk realiseren; 
• Buitensportmogelijkheden creëren en verbeteren; 
• Buurthuizen en initiatieven faciliteren en ondersteunen; 
• Kunst- en cultuurinitiatieven aanmoedigen; 
• Professionals uit het sociale domein kunnen waar nodig sport en cultuur op ‘recept’ voor 

volwassenen inzetten. 
 

Veiligheid 
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De kwaliteit van wonen en het investeringsklimaat hangen 
samen met een stabiele en veilige omgeving. Samen met de politie, brandweer, openbaar ministerie, 
overige partners en burgers zorgt de gemeente ervoor dat Uithoorn een veilige gemeente is en blijft 
voor jong en oud, burger en ondernemer.  
 

• De (sociale) veiligheid staat centraal in uitwerking van gemeentelijke plannen en hier wordt 
actief op gestuurd; 

• Duidelijke regels en bijbehorende adequate handhaving; 
• Preventie, controle en repressie zijn in balans met elkaar.  

Programma Wonen & Werken 
 
Woonomgeving 
Een goed onderhouden buitenruimte (groen en grijs) draagt bij aan een aantrekkelijke 
woonomgeving. Tijdig en kwalitatief onderhoud is hierbij belangrijk en is het uitgangspunt bij 
aanbestedingen. Lokale ondernemers krijgen hierbij de voorkeur, indien zij voldoen aan de gestelde 
eisen. 
  
Samenwerken met inwoners bij inrichting en onderhoud van de buitenruimte zorgt ervoor dat mensen 
meer aandacht hiervoor krijgen en hiermee bewuster omgaan. We willen daarom dat initiatieven van 
buurtbewoners serieus worden opgepakt en dat de gemeente zelf ook initiatief neemt. Zwerfvuil 
verdient speciale aandacht ter voorkoming van verloedering van buitenruimten en schade aan het 
milieu. 
  
Toekomstige landelijke doelstellingen ten aanzien van scheiding en hergebruik van afval stellen ons 
voor grote opgaven. Om deze doelstellingen te behalen willen we bij de begroting van 2020 nieuw of 
aanvullend beleid ingevoerd zien. Uiteindelijk streven we naar een afvalscheidingspercentage van 
75%, waarbij mogelijk nieuwe technologieën en methodes voor inzameling en scheiding toegepast 
worden.  
 
Communicatie richting inwoners over afvalscheiding in relatie tot de hoogte van de 
afvalstoffenheffing is hier een belangrijk onderdeel van. Het bereiken van een circulaire economie, zal 
de komende jaren nadrukkelijk aandacht vereisen.  
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• Tijdig en kwalitatief onderhoud van de openbare ruimte; 
• Samenwerken met inwoners in de buitenruimte; 
• Plan van aanpak opstellen voor tegengaan zwerfvuil, met aandacht voor bewustwording en 

preventie; 
• Invoeren in 2020 van nieuw of aanvullend Grondstoffenbeleid. 

 
Economie & Ondernemen 
Onze gemeente dient een prettige omgeving te zijn voor ondernemers. Zij vormen de basis voor onze 
lokale economie, de doorontwikkeling daarvan en daarmee ook de werkgelegenheid. Daarom is het 
van belang dat de samenwerking van het gemeentebestuur met de lokale ondernemers(organisaties) 
geïntensiveerd wordt. Deze ondernemers zijn direct of indirect via de eigen vereniging aangesloten bij 
de Stichting Uithoorn in Bedrijf.  
 
In het kader van werkgelegenheid wordt intensief met ondernemersorganisaties samengewerkt. We 
maken gebruik van deze netwerken om opleidingsplaatsen te creëren voor (om)scholing, maar ook 
om aandacht te besteden aan re-integratiebeleid. Samenwerking met de sierteeltsector is nodig om 
actuele ontwikkelingen te volgen, de milieudoelstellingen te behalen en de werkgelegenheid voor de 
langere termijn te behouden. 
 

• Samenwerking met lokale ondernemers, winkeliers en sierteeltsector intensiveren; 
• Zoeken naar opleidings- en arbeidsplaatsen; 
• Voortdurende aandacht voor verminderen van regeldruk. 

 
Ruimtelijke Ordening & Woonbeleid 
Bij de ruimtelijke inrichting dient een goede leefbaarheid het uitgangspunt te zijn. Dit betreft niet 
alleen het wonen en werken, maar ook het recreëren en de bereikbaarheid.  
  
In Uithoorn en De Kwakel is niet veel vrije ruimte beschikbaar om woningen te realiseren. Aan deze 
woningen is wel een grote behoefte. Door genoemde beperking dient creatief omgegaan te worden 
met de ruimte binnen de gemeentegrenzen. In 2017 is het Actieplan Wonen vastgesteld, dit geeft een 
goede invulling aan het beleid en blijft daarom leidend. Vanuit het Actieplan Wonen wordt hiervoor 
een ‘kansenkaart’ uitgewerkt, die we vóór het einde van 2018 (geheel of gedeeltelijk) aan de raad 
gepresenteerd willen zien. 
 
De beperkte beschikbaarheid van ruimte komt mede door de regelgeving rondom Schiphol. De 
problematiek van overlast door Schiphol wordt ook de komende tijd raadsbreed opgepakt door de 
werkgroep Schiphol. Nog steeds blijft de beperking van overlast een belangrijk onderwerp en wordt 
Schiphol aan haar afspraken herinnerd. 
  
De Omgevingswet vraagt veel voorbereidingen. De raad bepaalt haar eigen rol bij het opstellen van 
de Omgevingsvisie, deze coalitie ziet graag dat dit op een proactieve manier gebeurt. Met welk 
ambitieniveau de raad uitvoering wil geven aan de Omgevingswet dient de komende periode 
uitgewerkt te worden.  
  

• Snelheid houden bij ontwikkelingen rond het dorpshart, waarbij het historische karakter 
zoveel mogelijk behouden blijft; 

• Voor het Schansgebied willen we in 2018 een evaluatie van de gepasseerde 
ontwikkelmogelijkheden; 

• Creatief omgaan met beschikbare of beschikbaar te maken ruimte; 
• Aan het Actieplan Wonen verder uitvoering geven; 
• Proactief voorbereiden op komende Omgevingswet. 
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Duurzaamheid 
De maatschappelijke relevantie van duurzaamheid is, mede dankzij het klimaatakkoord van Parijs, 
toegenomen. In de breedte van het beleid van de gemeente vormt duurzaamheid een belangrijk 
aandachtspunt, waarbij oog gehouden wordt voor een gezond evenwicht tussen maatschappelijke, 
sociale en economische effecten. De kaders voor energietransitie, klimaatadaptatie, milieu en een 
circulaire economie komen voort uit landelijk en regionaal afgesproken doelstellingen. Denk hierbij 
aan wonen zonder gasaansluiting.  
 
De gemeente heeft, naast een eigen voorbeeldfunctie, een duidelijke rol bij proactieve voorlichting en 
communicatie over de mogelijkheden voor burgers en bedrijven. Actief wijzen op mogelijkheden voor 
beschikbare regionale, landelijke of Europese financieringsmogelijkheden, is hier onderdeel van. 
 

• Duurzaamheid is een van de vaste criteria bij alle plan- en beleidsvorming; 
• De gemeente zorgt voor proactieve voorlichting en communicatie (bijvoorbeeld het Regionaal 

Energieloket); 
• Faciliteren bij duurzame energie-initiatieven; 
• Milieudoelstellingen realiseren in samenwerking met lokale ondernemers. 

 
Toerisme & Recreatie 
Uithoorn en De Kwakel hebben volop mogelijkheden voor recreatie die beter benut moeten gaan 
worden. Door natuur- en watergebieden toegankelijker te maken voor recreatie en door het wandel- 
en fietspadennetwerk uit te breiden, ontstaan er meer mogelijkheden voor inwoners om in de eigen 
gemeente te ontspannen en recreëren. 
  
Om dit te kunnen bereiken krijgen lokale initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie de 
ruimte en wordt voor bepaalde gebieden een (nieuwe) visie opgesteld. Toerisme vereist een regionale 
aanpak. 
 

• Natuur- en watergebieden toegankelijk maken voor recreatie; 
• Wandel- en fietspadennetwerk uitbreiden; 
• Lokale initiatieven toerisme en recreatie de ruimte geven; 
• Visie opstellen voor recreatie in de Uithoornse Polder; 
• Opknappen Libellebos met als uitgangspunt de eerder opgestelde visie. 

 
Mobiliteit & Infrastructuur 
Zorgen voor een goede bereikbaarheid nu en in de toekomst is één van de kerntaken van de 
gemeente. We blijven ons inzetten voor een goede infrastructuur voor zowel auto, fiets als openbaar 
vervoer (OV), waarbij mensen zelf kunnen kiezen welke optie het best bij hen past. De ontwikkelingen 
rondom mobiliteit gaan snel, denk aan elektrische auto’s en fietsen, maar ook het delen van auto’s en 
zelfrijdende voertuigen. Het is daarom van belang om op deze ontwikkelingen in te spelen.  
 
Naar verwachting kan de Uithoornlijn in 2022 in gebruik worden genomen. De OV hub-structuur zorgt 
ervoor dat er snelle, hoogfrequente en comfortabele HOV-lijnen zijn tussen OV-knooppunten.  
 

• Inzetten op behouden van fijnmazig en goed bereikbaar OV in Uithoorn en De Kwakel ten 
behoeve van goede aansluiting op het regionale HOV; 

• Er komt geen betaald parkeren in Uithoorn; 
• Opstellen van integraal verkeers-, mobiliteits- en bereikbaarheidsplan tot 2030; 
• Regionale doorstroming verbeteren door inzet via Vervoerregio Amsterdam, met name de 

Noord-Zuidroute tussen Aalsmeer en Vrouwenakker en de Zijdelweg/Bovenkerkerweg 
richting Amstelveen;  

• Visie opstellen voor de inrichting van de weg en het aangrenzende gebied van de Koningin 
Máximalaan (N196), tussen Zijdelweg en dorpscentrum; 

• Realiseren van snelle en veilige (regionale) fietsverbindingen via regionale samenwerking. 
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Programma Organiseren 
 
Bestuur & Organisatie 
Een moderne gemeente beweegt mee met maatschappelijke ontwikkelingen en de daarbij behorende 
vormen van communicatie. De daarvoor noodzakelijke cultuuromslag binnen de organisatie is de 
afgelopen jaren in gang gezet maar wordt nog verder vormgegeven. Werken volgens de geest van de 
wet en minder volgens de letter van de wet is ons uitgangspunt.  
 
De gemeente stelt zich nog sterker als dienstverlener op. De Participatienota geeft hiervoor een 
duidelijke handleiding. Doelstelling is het verhogen van de kwaliteit van participatie van inwoners, 
bedrijven en organisaties, waarbij vooral de verwachtingen vooraf duidelijk gecommuniceerd worden.  
 
Samenwerking in de regio is onontbeerlijk. Het ingezette beleid op het gebied van 
samenwerkingsverbanden (alliantie-management) wordt geïntensiveerd. Contractmanagement wordt 
verder geoptimaliseerd met als doel het verlagen van administratieve druk en kosten. De 
uitgangspunten die zijn vastgesteld bij de oprichting van Duo+ blijven ongewijzigd. 
  

• Handhavingscapaciteit uitbreiden binnen bestaande financiële kaders; 
• Verbeteren toegankelijkheid informatie; 
• Intensiveren participatietrajecten, waarbij per jaar minimaal twee projecten op het niveau van 

co-creatie; 
• Vooruitlopend op de Omgevingswet, het te bereiken doel centraal stellen bij regelgeving; 
• DUO-samenwerking waar mogelijk uitbreiden met meer deelnemers. 

 
Financiën 
Een financieel gezonde gemeente is een randvoorwaarde om onze zelfstandigheid te behouden. Een 
goed beheer over de financiële middelen en vastgoed is hier de basis voor. Toekomstige meevallers 
(bijvoorbeeld eenmalige of tijdelijke inkomsten zoals verkoop Eneco aandelen en precariorechten) 
dienen dan ook op de eerste plaats gebruikt te worden om een gezonde financiële situatie op te 
bouwen, zodat eventuele tegenslagen opgevangen kunnen worden. 
 
Riool- en afvalbelasting zijn kostendekkend. Een betere scheiding van afval en minder verontreiniging 
van het riool leidt tot minder kosten. 
 
Verhoging en/of verlaging van lokale heffingen is geen doel op zich. Om naar de inwoners inzichtelijk 
te maken hoe de financiën in onze gemeente geregeld zijn, wordt de communicatie verbeterd. 
 

• Verstandig omgaan met financiële meevallers; 
• Continueren van huidig vastgoedbeleid; 
• Intensiveren van de voorlichting over de scheiding van afval; 
• Terughoudend omspringen met verhoging van lokale lasten en wanneer het kan, dit nalaten 

of bezien waar verlaging toegepast kan worden; 
• Begrijpelijker maken van gemeentelijke financiën voor alle inwoners. 


