Coalitieaccoord Gemeente Beek
2010 – 2014

Burger Belangen Beek
Nieuwe Democraten Beek

1. Inleiding
Op 13 maart 2010 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek,
overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie voor de raadsperiode 2010 – 2014.
In het coalitieaccoord hebben wij afspraken gemaakt over:
1. De kaders voor het collegepogramma.
2. De voor te dragen wethouders.
3. De portefeuilleverdeling.

2. Kaders collegeprogramma
De ontwikkeling van het gemeentefonds is voor de komende jaren erg onzeker. De
verwachting bestaat dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds (de belangrijkste
inkomensbron voor de gemeente) aanzienlijk minder zal worden. Om die reden zal de
gemeente Beek zeer terughoudend moeten zijn met het in gang zetten van nieuw beleid. Wij
willen daarom de volgende kaders vastleggen voor de opstelling van het collegeprogramma
voor de raadsperiode 2010-2014:
1. Primair zetten wij in op het verbreden, verdiepen en verankeren van het beleid uit de
afgelopen raadsperiode. Via het verbreden willen het ingezette beleid verder optuigen
door er passende maatregelen aan toe toevoegen en/of de maatregelen voor méér mensen
toegankelijk te maken. Via het verdiepen willen we het beleid verder aanscherpen en
uitwerken. En via het verankeren willen wij zorgen dat het ingezette beleid op een
adequate manier wordt uitgevoerd.
2. Verder willen wij middels een heroverwegingsoperatie met betrekking tot de
gemeentelijke taken nagaan hoe de gemeente Beek de afnemende inkomsten uit het
gemeentefonds kan opvangen. In dit coalitieaccoord leggen wij de volgende belangrijke
(procesmatige en inhoudelijke) kaders voor deze heroverwegingsoperatie vast:
a. De heroverwegingsoperatie vindt in nauwe samenwerking met de gehele
gemeenteraad plaats.
b. De uitkomsten van de heroverwegingoperatie dienen in overeenstemming te zijn
met strategische lange termijn visie van de gemeente Beek.
c. In de heroverwegingoperatie worden de sociale minima ontzien en staat het
welzijn van de inwoners voorop.
d. In de heroverwegingoperatie gaat de aandacht primair uit naar duurzame
maatregelen.
e. In de heroverweging wordt sterk ingezet op samenwerking met andere
gemeenten op operationeel niveau en waar nodig ook op strategisch niveau.
f. In de heroverwegingsoperatie wordt gestreefd naar het handhaven van de
belastingdruk op het gemiddeld niveau in de provincie Limburg.
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3. Met het initiëren van nieuw beleid willen wij terughoudend zijn. Toch kan het
noodzakelijk zijn om nieuw beleid in gang te zetten. Nieuw beleid zal aan de volgende
randvoorwaarden moeten voldoen (in aanvulling op de kaders b t/m f onder de
heroverwegingsoperatie):
a. Nieuw beleid is in overeenstemming met strategische lange termijn visie van de
gemeente Beek.
b. Nieuw beleid dient te steunen op een degelijke en transparante onderbouwing.
c. De financiële haalbaarheid van nieuw beleid dient bij aanvang helder te zijn
(geen open einden).
d. Nieuw beleid dient te zijn voorzien van een risicoparagraaf, waarin wordt
beschreven welke risico’s aanwezig zijn en hoe daarmee wordt omgegaan.
Wij gaan ervan uit dat het college het collegeprogramma op basis van het bovenstaande
verder uitwerkt en aanbiedt bij de voorjaarsnota. Daarbij kan het college tevens gebruik
maken van de door de griffier opgestelde vergelijking van de verkiezingsprogramma’s van de
vier partijen (zie bijlage). Wij hebben deze bijlage voorzien van een kolom met een aantal
concrete afspraken op enkele onderdelen. Die afspraken maken deel uit van dit
coalitieaccoord.

3. Wethouders
Ingevolge artikel 36, lid 1, van de Gemeentewet mag de gemeente Beek 3 voltijd wethouders
benoemen. Artikel 36, lid 2, van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid om een deeltijdfactor
vast te stellen.
Wij dragen de volgende kandidaten voor als wethouder, elk met een deeltijdfactor van 0,85:
1. M.G.M. van Es (BBB-NDB)
2. M.J.W.M. Wierikx (BBB-NDB)
3. J.M.J.M. Bijen (Progressief Beek)

4. Portefeuilleverdeling
Wij staan de volgende portefeuilleverdeling voor (op hoofdlijnen). In onderstaand overzicht
zijn tevens de wijzigingen aangegeven ten opzichte van de portefeuilleverdeling zoals die ten
tijde van de opstellen van dit coalitieaccoord op de website van de gemeente Beek stond.
Burgemeester Cremers
Portefeuille: Bestuurszaken
• Politie
• Brandweer
• Crisis-en Rampenbestrijding
• Communicatie en media
• Economische Zaken
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Toerisme
Bestuurlijke samenwerking
Beleidscoördinatie
Deelnemingen
• Handhaving
•
•
•
•
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Wethouder van Es
Portefeuille: Inwonerszaken
• Loco-burgemeester (van Wierikx)
• Onderwijs
• Welzijn
• Kunst en Cultuur
• Werk en Inkomen
• Jeugd en Ouderen (incl. N’Joy)
• Muziekonderwijs
• Bibliotheekwerk
• Buitenschoolse opvang
• Buurtbeheer
• Sport (naar Wierikx)
• Gezondheidszorg
Wethouder Wierikx
Portefeuille: Middelen en Projecten Financiën, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Sport
• Loco-burgemeester (naar Van Es)
• Financiën
• Belastingen
• Subsidieverwerving
• Personeel en Organisatie
• Informatie- en Communicatietechnologie
• Facility Management
• Sport (incl. gebiedsontwikkeling De Haamen)
• Millenniumbeleid
• Majeure Projecten (onder andere servicewinkels, deregulering en privatisering) (vervalt)
• Ruimtelijke Ordening (van Bijen)
• Volkshuisvesting (van Bijen)
• Grondbeleid
Wethouder Bijen
Portefeuille: Grondgebiedzaken
• Beheer Openbare Ruimte
• Verkeer en vervoer
• Milieu en Duurzame ontwikkeling (incl. Groene Net, herontwikkeling lokatie Groenewald)
• Ruimtelijke Ordening (naar Wierikx)
• Plattelands-en Landschapsontwikkeling
• Volkshuisvesting (naar Wierikx)
• Water en Lucht (incl.Keutelbeek)
• Monumentenzorg en archeologie (incl. Carmelklooster en Sigarenfabriek Hennekens)

Beek, … maart 2010
Namens BBB-NDB,

Namens Progressief Beek,
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M.G.M. van Es

J.M.J.M. Bijen
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