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Beleidsakkoord
Visie op de stad
Anders denken, samen doen
Maatschappelijke ontwikkelingen gaan de laatste jaren snel. In Wageningen zijn voorbeelden daarvan
de ontwikkeling van de Campus, plaatsing op grote schaal van zonnepanelen, de economische en
maatschappelijke veranderingen die vooral effect hebben voor de binnenstad en natuurlijk de nieuwe
gemeentelijke taken op het gebied van ouderenzorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie.
Deze ontwikkelingen stellen ons voor de opgave om daarin zo veel mogelijk inwoners in gezamenlijkheid mee te nemen. Bij snelle maatschappelijke ontwikkelingen is het immers een risico dat ze niet
door iedereen begrepen of ondersteund worden. Op termijn kan dat een scheiding in de samenleving
veroorzaken. Toch is het onverstandig om algemene ontwikkelingen af te remmen of tegen te gaan.
Door te kiezen voor samenhang in ons beleid voor de komende jaren, zetten we er op in dat zoveel
mogelijk inwoners in die veranderende omstandigheden blijven meedoen aan de Wageningse samenleving. De veranderingen vormen ook een basis voor nieuwe kansen en verdienmodellen voor bedrijven en instellingen, zodat meer Wageningers daarvan kunnen profiteren.
Wageningen is een stad met een hele grote ambitie. Daar hoort een bestuur bij dat aanpakt, durft te
vernieuwen en nieuwe wegen uitvindt. Dat trends en ontwikkelingen goed volgt en benut. En dat de
blik gericht heeft naar buiten, naar de wereld. Niet op een hoogdravende abstracte wijze, maar op een
no-nonsense en resultaatgerichte manier.

Grote uitdagingen
Het wordt een spannende en omvangrijke operatie om de nieuwe sociale taken in goede banen te
leiden en om de hoge sociale ambitie die de coalitie heeft uitgesproken waar te maken. Het is vooral
een spannend proces, omdat het mensenlevens intensief raakt. Niets is intenser en indringender in
het leven dan de eigen gezondheid en welzijn of die van een dierbare.
Werken en meedoen aan het arbeidsproces (betaald of onbetaald) zijn de sleutel tot een sociaal leven
en dus tot vergroting van de sociale cohesie in de stad. Dat betekent dat de inzet moet zijn om iedereen op zijn of haar manier en binnen zijn of haar mogelijkheden bij de stad en samenleving te betrekken. Waar nodig zoeken we de samenhang met participatiewet, ouderenbeleid, jeugdzorg, sportactiviteiten en cultuur. Zo kunnen beter maatwerk leveren om Wageningers écht te laten meedoen.
Economische kansen liggen er in de verdere ontwikkeling van de Campus, het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad, een binnenstad die inspeelt op de veranderende
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Wageningse samenleving en de ontwikkeling van de Kennisas in de regio FoodValley. De ambitie
klimaatneutraal in 2030 te zijn blijft voor iedereen van belang om op de toekomst voorbereid te zijn,
maar biedt komende tijd ook economische en innovatieve kansen. Deze opgaven vormen gezamenlijk
de basis voor een goed functionerende stad. Onderdeel daarvan zijn de toegankelijkheid van en de
bereikbaarheid tussen deze gebieden.
Als je de stad binnenkomt, van welke kant dan ook, moet de entree uitnodigend zijn. Uitnodigend
in die zin dat je er graag wilt zijn en dat het prettig is om er te wonen, te werken en te ontspannen.
Inwoners moeten zich thuis voelen in Wageningen. Daarom moeten we zorg hebben voor de kwaliteit
van de (groene) omgeving, aandacht voor de kwaliteit van de (historische) bebouwing en oog hebben
voor flexibele ontwikkelingsmogelijkheden. Die aanpak draagt bij aan een aantrekkelijke stad, en een
betere en grotere betrokkenheid bij groen biedt ook kansen voor het verbeteren van het welzijn van
onze inwoners.

Wat betekent dat?
De raad, het college en de ambtenaren zijn er voor de inwoners. Samenwerken, meewerken en meedenken moeten het uitgangspunt zijn. Dat betekent niet dat alles kan, maar wel dat er snel duidelijkheid moet komen als iets niet kan. Dat voorkomt onnodig wachten, teleurstellingen, verspilling van
tijd en geld en dat mensen zich afzetten tegen het openbaar bestuur.
De dienstverlening wordt meer gericht op  snellere afhandeling van vragen en procedures en op creatief meedenken met oplossingen voor vraagstukken. Wij willen maximale ruimte bieden voor initiatieven en ideeën van inwoners. De overheid trekt zich niet terug, maar trekt juist meer de stad in.
We willen een overheid die midden in de samenleving staat en de rol van kennismakelaar op zich
neemt. Een overheid die ten aanzien van haar eigen beleid en aanpak samenhang zoekt om efficiënter
te werken en om het effect ervan te verbeteren. We durven ruimte te geven, door niet overal onmogelijkheden van initiatieven te zien of er de regie over te willen voeren.
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Beleidsmatige en financiële uitgangspunten
Gedurende de periode 2014-2018 hanteren de coalitiepartijen de onderstaande uitgangspunten voor
het (financieel) beleid.

Uitgangspunten
1 Zoals het er nu naar uitziet hoeft de totale begroting niet omlaag.
2 In de begroting moet er ruimte komen voor nieuw beleid: oud voor nieuw, en niet voorzien
		nieuw beleid.
3 In het jaar 2015 wordt geen prijsindexatie toegepast. Daarna wordt bij de kadernota’s voor alle
beleidsterreinen bezien wat de beste manier is om eventuele ruimte uit de begroting te halen.
4 In Wageningen hoeft niemand in armoede te leven en de armoedeval wordt tegengegaan. Doel
is ontkokering, integraliteit en maatwerk, waarbij de bestaande regelingen als vangnet/onder
grens in stand blijven. Het proces moet zorgvuldig worden aangepakt.
5 De gemeente stuurt op betere onderlinge samenwerking en/of goedkopere huisvesting van
organisaties, verenigingen en instellingen.
6 Het sociaal domein blijft bij bezuinigingen buiten schot.
7 Budget volgt beleid, waarna zo nodig een prioritering volgt.
8 Investeringen die bedoeld zijn om de lokale economie te stimuleren, dienen aantoonbaar te
leiden tot een toename van werk en werkgelegenheid en/of te voorkomen dat mensen in de
bijstand komen, dan wel een beroep doen op maatregelen voor minima.
9 Een meer dan trendmatige verhoging van de OZB blijft achterwege.
10 Investeringen moeten in ieder geval (incidentele) banen opleveren, en duurzaam en toekomst
gericht zijn.
11 Het uitbesteden van taken en diensten om bezuinigingen te realiseren is aanvaardbaar, mits de
zeggenschap van de gemeente over belangrijke taken/diensten niet in het geding komt.
12 Gemeentelijk beleid is gericht op het creëren van ruimte, onder andere door verminderen van
regeldruk en vereenvoudigen van procedures.
13 Desinvesteringen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen.
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14 Waar het gaat om het financieel beleid blijft de gemeente ruim binnen de criteria voor het

financiële toezicht van de provincie.
15 Bij bezuinigingen kiest de gemeente niet voor de kaasschaafmethode, maar maken we
		inhoudelijke beleidskeuzes.
16 Om duurzaam handelen van burgers te stimuleren en te waarderen, onderzoekt het college de
mogelijkheden voor vergroening van de lasten.
17 Nieuwe investeringen worden bij voorkeur in de vorm van een investeringsagenda aan de
		raad aangeboden.
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Inhoudelijke afspraken
Decentralisaties
Het is bij de start van deze nieuwe raadsperiode onmogelijk om in te schatten hoe de transitie en
transformatie van zorgtaken, arbeidsparticipatie en jeugdzorg de komende jaren vorm zal gaan krijgen. In dit coalitieakkoord is daarom het volgende opgenomen:
• In de bestuursstijl is een aantal aspecten beschreven die specifiek gericht zijn op de decentralisaties, en een aantal generieke aspecten die ook betrekking hebben op de decentralisaties.
• Eind 2015 worden de maatschappelijke effecten van de decentralisaties geëvalueerd. Deze evaluatie zal plaatsvinden door middel van een raadsbrede discussie. Daarbij is het uitgangspunt dat
de in dit coalitieakkoord vastgelegde afspraken niet worden doorkruist, vanuit de overtuiging dat
de hoge sociale ambitie het beste gewaarborgd is in de samenwerking tussen de drie partijen.
Voorafgaand aan de raadsbrede discussie ligt het voor de hand dat de coalitiepartijen onderling
een discussie met elkaar hebben om de hoge sociale ambitie wat betreft de decentralisaties op
hoofdlijnen verder te borgen.
• Per domein zijn de coalitiepartijen onderstaande afspraken overeengekomen.
Participatie
In Wageningen zal terughoudend omgegaan worden met het eisen van een tegenprestatie voor het
verkrijgen van een uitkering. Dit vertaalt zich in de verwachting dat de uitkeringsgerechtigde zich optimaal en naar vermogen inspant om zich blijvend een onafhankelijke en/of participatieve plek in de
samenleving te verwerven. Dit betreft bijvoorbeeld het volgen van een taal- of inburgeringcursus, een
scholingstraject, of het verrichten van vrijwilligerswerk.
Zorg
Om het voor ouderen mogelijk te maken om langer zelfstandig te blijven wonen, zal bijvoorbeeld ook
de openbare ruimte beter ingericht moeten worden op het gebruik door ouderen. Verder willen de
coalitiepartijen het langer zelfstandig blijven wonen bereiken door afspraken te maken over het niveau van de zorg die past bij de doelstelling van langer thuis wonen en door in te zetten op versterkte
participatie van ouderen in het buurtgericht werken.
Jeugdzorg en passend onderwijs
De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de scholen worden verantwoordelijk voor het passend onderwijs. De gemeente zal een actieve rol gaan spelen bij de afstemming
tussen beide om indien nodig tot integrale plannen voor kinderen/gezinnen te kunnen komen.
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Windmolens en klimaatneutraliteit
De coalitiepartijen onderschrijven de ambitie uit het klimaatbeleidsplan om in 2030 klimaatneutraal
te zijn.
Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om windturbines in de uiterwaarden bij het havenkanaal te plaatsen. Mocht dit tot een haalbaar plan leiden, waarin o.a. is voldaan aan de voorwaarde dat
een aanzienlijk deel van de deelnemers uit Wageningen komt, dan zal het plan aan de Wageningse
bevolking worden voorgelegd in de vorm van een bindend referendum zonder vastgestelde opkomstdrempels.
De gemeente Wageningen zet zich - naast het extra accent op besparing, isolatie en plaatsingen van
zonnepanelen - actief in om innovatieve energieprojecten in Wageningen mogelijk te maken, zoals
kleinere windturbines die op daken van gebouwen kunnen, maar bijvoorbeeld ook energie uit stroming (Nederrijn) en energie uit planten (plant-e).

Vernieuwbouw stadhuis
De coalitiepartijen constateren dat de gemeenteraad reeds alle relevante besluiten heeft genomen en
dus niet meer aan zet is.
De aanbesteding voor de vernieuwbouw van het stadhuis verkeert in de afrondende fase. Het bestemmingsplan ligt bij de Raad van State. Wanneer de Raad van State het bestemmingsplan in stand laat,
zal de vernieuwbouw doorgaan volgens plan. De financiële keuzes worden nog een keer onderbouwd,
wat duidelijk gecommuniceerd zal worden naar de inwoners. Eventuele tekorten moeten binnen het
budget worden opgevangen. Mocht de Raad van State het bestemmingsplan vernietigen dan komt er
een open nieuwe discussie in de gemeenteraad.

Ontwikkeling binnenstad
De toekomst van de binnenstad is een speerpunt voor het college. Er wordt in deze periode één visie
voor binnenstad en haven opgesteld en tevens een integraal plan ontwikkeld voor zowel ruimtelijke
kwaliteitsverbetering als voor activiteiten voor inwoners en bezoekers van de stad. Onderdeel hiervan
is nieuw beleid voor cultuurhistorie, versterken van de economische vitaliteit, stimuleren van de levendigheid, ontwikkelen van het havengebied, citymarketing en citymanagement (voor de hele stad).
Er is ruimte om te bekijken of de reclamebelasting helpt voor de ontwikkeling van de binnenstad. Ook
cultuur wordt gezien als een belangrijke drager van het economisch beleid en als een middel om de
binnenstad te versterken. Samenwerking tussen ‘t Venster, poppodium, Junushoff, bblthk en Wielewaag lijkt mooie combinatiekansen te bieden. Vanzelfsprekend staan bij die invulling ook de wensen
en behoeften van gebruikers en professionals centraal.
Wielewaag
In het centrumgebied zal een voorziening worden gerealiseerd waarin in ieder geval senioren een plek
vinden. Uitgangspunt is dat de activiteiten en voorzieningen worden
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behouden die tot in 2012 in de Wielewaag werden georganiseerd voor de senioren. Dit wordt meegenomen in het integrale plan voor de ontwikkeling van de binnenstad.
Junushoff
Er komt meer ruimte voor commerciële exploitatie van de Junushoff en de mogelijkheden voor combinatie van functies worden onderzocht.
Wijk- en buurtgericht werken
Het wijkgericht werken wordt ontwikkeld naar buurtgericht werken, waarbij de koppeling tussen het
sociale het fysieke domein in acht wordt genomen.
Regionale samenwerking
Uitgangspunt voor regionale samenwerking is dat het duidelijk meerwaarde moet hebben voor de
gemeente Wageningen. De zelfstandigheid van de gemeente mag niet in het geding komen. Gemeentelijke samenwerking wordt bij voorkeur niet vormgegeven door een gemeenschappelijke regeling. Bij
bestaande gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt getracht de invloed van de gemeenteraden
te versterken.
Wageningen Fietsstad 2017
De komende jaren wordt er geïnvesteerd om de fietsverbindingen naar de Campus, waaronder de
oversteken over de Nijenoord Allee, en de Oost-Westverbindingen te verbeteren, met inachtneming
van een zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik van overheidsmiddelen. Het is de ambitie dat Wageningen in 2017 wordt uitgeroepen tot fietsstad van Nederland.
Verduurzamen schoolgebouwen
Er komt in deze collegeperiode een plan voor de verduurzaming van schoolgebouwen.
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Bestuursakkoord
Relatie met de stad
A1.

Het college zoekt naar vernieuwende en vergaande vormen van burgerparticipatie. Op deze
manier kan gebruik worden gemaakt van de kennis en kunde die ruimschoots voorhanden is
onder Wageningers. Draagvlak bij alle belanghebbenden is daarbij van belang; het college
moet zich sterk maken voor die aanpak.

A2.

Bij elk project wordt nagedacht over en beschreven hoe het proces van participatie wordt
ingegaan, waarbij onder meer duidelijk wordt gemaakt wie bij beleidsvoorbereiding de doel
groep is, wat er van die doelgroep wordt verwacht en wat de doelgroep van het college kan
verwachten. Daarbij wordt opgenomen welke trede in de participatieladder gehanteerd

			wordt.
A3.

Er komt meer ruimte voor burgerinitiatieven. De gemeente heeft een positieve basishouding,
denkt mee met initiatiefnemers en biedt ruimte. Daarnaast wordt er ook voldoende aandacht
besteed aan verwachtingsmanagement.

A4.

Er wordt een visie ontwikkeld op overheidsparticipatie (hoe de overheid burgerinitiatieven het
beste ondersteunt) en op burgerparticipatie (hoe inwoners kunnen participeren en
meebeslissen bij gemeentelijk beleid) waarbij co-creatie (gelijkwaardige samenwerking
tussen gemeente en inwoners) bijzondere aandacht krijgt.

A5.

De gemeente gaat bij het nadenken over maatschappelijke vraagstukken vanaf het begin
uit van participatie van inwoners en professionals in de beleidsontwikkeling en -uitvoering.

			 Van daaruit werkt de gemeente toe naar haar eigen rol. Alleen op die manier kunnen we 		
garanderen dat inwoners en professionals daadwerkelijk centraal staan bij bijvoorbeeld de
decentralisaties. Ook ruimte voor professionals hoort bij een open bestuursstijl, waarbij de
inwoners centraal staan.
A6.

Inwoners moeten reële invloed op beleids- en besluitvorming krijgen. Om dat te bereiken
moeten de instrumenten referendum en burgerinitiatief vernieuwd worden. Lopende rechts
beschermingsprocedures mogen daardoor niet worden belemmerd of doorkruist.

A7.

Maatschappelijke organisaties zijn belangrijke ontwikkelingspartners van de gemeente. Daar
past een zakelijke en goede respectvolle relatie bij, waarin wederzijds geïnvesteerd wordt.

A8.

Heldere communicatie naar de stad is belangrijk. De communicatie van de gemeente naar de
burger moet opener en transparanter worden. De gemeente moet nog klantgerichter gaan
werken. Daarbij is een grondhouding nodig van “ja, mits”, in plaats van “nee, tenzij”.
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A9.

Het college hecht waarde aan het principe van bestuurlijke betrouwbaarheid. De raad houdt
natuurlijk alle speelruimte om politieke keuzes te (blijven) maken.

Verhouding college/raad
B1.

Het college staat open voor de raad en maakt optimaal gebruik van diens kaderstellende rol,
respecteert die rol en is faciliterend aan de raad om die rol kwalitatief uit te bouwen.

B2.

Het college krijgt richting door middel van een inhoudelijk beleidsakkoord op hoofdlijnen.

B3.

Het college zal de raad tijdig betrekken bij beleidsvoorbereiding en zoekt het inhoudelijke

			 debat met de raad.
B4.

Het college zorgt voor een relatie met de raad, waarbij open en vrij over alle onderwerpen kan
worden gesproken en zal luisteren naar zowel coalitie- als oppositiepartijen.

B5.

Onderwerpen die niet in het akkoord staan zijn “vrije kwesties”. Het is aan de coalitiefracties
om zich een eigen politiek en inhoudelijk oordeel te vormen. Voor de oppositiepartijen zijn
alle onderwerpen “vrije kwesties”.

B6.

Voorstellen worden zo veel mogelijk voorzien van scenario’s (realistische varianten), waarover
serieus gedebatteerd kan worden in de raad. Het college geeft wel een voorkeursoptie aan.
Door heldere politieke keuzes voor te leggen wordt de raad beter in stelling gebracht.

B7.

Het vertrouwen in een wethouder wordt niet opgezegd als die ander beleid uitvoert dan de
eigen fractie voorstond of voorstaat. De enige manier om dat beleid te stuiten is door een
raadsmeerderheid te vinden die het onderliggend besluit wijzigt.

B8.

Een respectvolle omgang met elkaar wordt gegarandeerd. Dat uit zich in goede persoonlijke
omgangsvormen en een respectvolle bejegening.

B9.

In stellingnames worden het belang van en de omgang met de minderheid meegewogen.

Verhouding college/ambtelijke organisatie
C1.

Het college staat een open relatie voor tussen individuele raadsleden en de ambtelijke
organisatie en biedt voldoende ruimte om de ambtenaren aan te kunnen spreken op hun
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creativiteit en kennis.
C2.

Het college waardeert en stimuleert creativiteit en deskundigheid in de ambtelijke organisatie
en geeft vertrouwen.

C3.

Het college stimuleert bij de ambtenaren een meedenkende grondhouding naar inwoners van
“ja, mits” en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.

Regionale samenwerking
D1.

Autonomie en lokale beleidsmatige beslissingsvrijheid moeten optimaal geregeld en
beschermd worden.

D2.

Het college zet zich ervoor in om de invloed van de raad in regionale samenwerking te
vergroten.

Algemeen
E1.

Het college werkt aan ontkokering en erkent dat integraal beleid noodzakelijk is om goed te
kunnen inspelen op verbindingen tussen beleidsterreinen.

E2.

Halverwege de raadsperiode wordt een evaluatie van de bestuursstijl uitgevoerd. Deze wordt

			 aangeboden aan de raad.
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