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Bouwen aan Korendijk

Periode 2010 - 2014

________________________________________________________________________
0. Algemeen
Dit coalitieprogramma is de visie van de coalitie tussen CDA, VVD en Gemeentebelangen
Korendijk (GBK) voor de periode 2010 - 2014. Iedere partij is met een wethouder
vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Korendijk.
Het programma is richting gevend voor ons. Bij voorstellen en standpunten die door de
raad worden gedaan c.q. worden ingenomen, nemen wij een gezamenlijk standpunt in
(het samen uit, samen thuis principe). Wij voeren regelmatig overleg, waarbij informatie,
uitwisseling en nieuwe ontwikkelingen aan de orde komen. Wij nemen voorstellen en
argumenten van de oppositie serieus in overweging.
Het dualisme krijgt ook in Korendijk steeds meer ruimte.
De vastgestelde gemeentelijke missie vormt het uitgangspunt en de basis voor ons beleid.
De (verkorte) missie luidt:
“Korendijk biedt een veilige en landelijke woon- en leefomgeving, voert wet- en regelgeving uit en
ontwikkelt daarnaast eigen beleid, afgestemd op de lokale behoeften. De menselijke maat en het
streven naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening staan hierbij centraal.
Werken aan een goede woon- en leefomgeving heeft een positieve invloed op de betrokkenheid van
de inwoners. Deze betrokkenheid maakt Korendijk tot een aantrekkelijke en vitale gemeente voor
iedereen!
Korendijk blijft zelfstandig en het gemeentebestuur maakt zich sterk voor realisering van de
strategische projecten van de Structuurvisie 2020. Vanuit deze visie werkt Korendijk actief en
stimulerend aan:

duurzame ontwikkeling (gericht op natuur & recreatie en de agrarische sector);

leefbaarheid (een ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke leefomgeving voor jong en oud);

vitaliteit (evenwichtige economische structuur).
Daartoe wil de gemeente de woningbouw afstemmen op haar doelgroepen, ruimte maken voor
initiatieven op het gebied van de toeristische- en recreatieve markt en de agrarische sector.
Daarnaast wil zij ontplooiingskansen bieden aan de eigen ondernemers waarbij schaalgrootte,
omgevingsbewustzijn en innovatie leidend zijn.
Daar waar beleidsontwikkelingen de gemeentegrenzen overstijgen, werkt Korendijk samen met de
buurgemeenten in de Hoeksche Waard (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard). Bij initiatieven
wordt acht geslagen op lokale en regionale beleidsvisies en de mogelijkheden die het Nationaal
Landschap Hoeksche Waard biedt.
Voor het gemeentebestuur is samenspraak met haar inwoners over daarvoor in aanmerking
komende onderwerpen vanzelfsprekend. Het college van Burgemeester en Wethouders zorgt ervoor
dat ieder plan, waarin (strategische) keuzes worden gemaakt, een voornemen is op hoofdlijnen,
waarbij inwoners op een passende wijze worden betrokken. De gemeenteraad neemt op grond van
afweging van alle in het geding zijnde belangen in openbaarheid een gemotiveerd besluit.”

Wij streven ernaar het huidige voorzieningenniveau per dorp te handhaven; eenvoudige
maar goede basisvoorzieningen, met daaruit voortvloeiende relatief lage lasten en die
duurzaam zijn te exploiteren in de tijd. Naast kostenbewustzijn vinden wij ook kwaliteit
van belang. Het in 2009 vastgestelde accommodatiebeleid zal hier een belangrijke bijdrage
aan moeten leveren.

Coalitieprogramma CDA – VVD – GBK

1

Bouwen aan Korendijk

Periode 2010 - 2014

________________________________________________________________________
Wij willen politiek bedrijven op een moderne manier. Dat wil zeggen dat ontwikkelingen in
beginsel van onderaf komen. De inwoners van Korendijk, maar ook het maatschappelijk
middenveld, betrekken wij zoveel mogelijk in een vroeg stadium bij het tot stand komen
van beleid en besluiten binnen door de gemeenteraad van Korendijk vastgestelde
(financiële) kaders. Wij kiezen voor het stimuleren van het eigen initiatief en zelf
oplossende vemogen van onze inwoners. Wij gaan werken aan meer betrokkenheid van
met name de jeugd en jongvolwassenen bij de gemeentepolitiek en het wel en wee in de
dorpen in Korendijk.
Zoals het zich laat aanzien, gaat ook gemeente Korendijk financieel moeilijke tijden
tegemoet. Daar sluiten wij onze ogen niet voor. Het is niet meer de vraag wat we willen en
kunnen, maar meer de vraag wat we moeten.
De financiële polsstok van onze gemeente is niet lang en dus moeten we zuinig omgaan
met onze middelen. Daarnaast houden we rekening met een stevige korting op het
gemeentefonds. De komende jaren maken wij werk van een heroverweging van beleid met
als doel om de begroting in meerjarenperspectief sluitend te maken. Wij realiseren ons
terdege dat wij gezamenlijk met de raad moeilijke en vervelende besluiten zullen moeten
nemen.
Met het voorgaande in gedachte hebben wij in de volgende hoofdstukken diverse wensen
beschreven. De toekomst zal leren of één en ander financieel en politiek haalbaar zal zijn.

Coalitieprogramma CDA – VVD – GBK

2

Bouwen aan Korendijk

Periode 2010 - 2014

________________________________________________________________________
1. Openbaar bestuur
De Burgemeester en de benoemde Wethouders verdelen in onderling overleg de
portefeuilles. De portefeuilleverdeling, die is vastgesteld door het nieuwe college van B&W,
is opgenomen in bijlage 1.
Tevens doet B&W voorstellen voor de vertegenwoordigingen in de diverse
Gemeenschappelijke Regelingen (waaronder RSD, WHW, RAD, ZHZ en het
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard).
De vervanger van de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad komt niet uit één
van de coalitiepartijen.
Bij tussentijdse wisselingen van collegeleden bekijken we de portefeuilleverdeling
opnieuw; het loco burgemeesterschap is daar ook onderdeel van zijn. Wijzingen worden
alleen doorgevoerd met ieders instemming.
In de gemeente Korendijk werken we met één raadscommissie en raadsvergadering.
De raadscommissie bestaat naast de voorzitter uit 6 raadsfracties.
Elk lid van de gemeenteraad kan voorzitter zijn van een raadscommissie. Dubbelfuncties
moeten worden voorkomen.
In de regionale samenwerking hebben wij als uitgangspunt: lokaal wat lokaal kan,
regionaal wat regionaal moet.
Conform het vastgestelde samenwerkingsmodel Hoeksche Waard zullen twee leden uit het
college van B&W plaats nemen in het algemeen bestuur van het samenwerkingsorgaan
Hoeksche Waard. Het algemeen bestuur kiest uit haar midden het dagelijks bestuur.
Ten aanzien van de overige gemeenschappelijke regelingen in de HW neemt een raadslid
en een wethouder plaats in het algemeen bestuur. De wethouders worden vanuit het
algemeen bestuur gekozen in het dagelijks bestuur.
Van elke deelname in gemeenschappelijke regelingen c.q. overleg zal in de eerstvolgende
raadsvergadering mondeling verslag gedaan worden. De verslagen van de betreffende
vergadering worden als ingekomen stuk aan de commissies aangeboden.
Wij houden het seniorenconvent (overleg fractievoorzitters) in stand. De raadsagenda
wordt vastgesteld door het presidium. Wij handhaven het ambtsgebed.
In de komende periode zal het nieuwe samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
zich gaan bewijzen. Desondanks vinden wij het belangrijk dat gemeente Korendijk blijft
beschikken over kwalitatief en kwantitatief voldoende slagkrachtige ambtelijke en
bestuurlijke organisatie.
Bij bovenlokale zaken bepalen wij vooraf steeds de schaal waarop samenwerking plaats
vindt. Samenwerking tussen twee of meerdere gemeenten sluiten wij niet uit, waarbij wij
opmerken dat de nodige kritische massa in Korendijk moet blijven bestaan.
Met de komst van het Samenwerkingorgaan Hoeksche Waard en de daarmee gepaard
gaande niet vrijblijvende samenwerking is naar onze mening gemeentelijke herindeling in
de Hoeksche Waard niet aan de orde. Korendijk moet zelfstandig blijven en de
mogelijkheden om de zelfstandigheid te waarborgen zullen wij optimaal benutten. Wij
willen dat Korendijk zich onderscheidt door herkenbaar maatwerk, “de menselijke maat”
en kwaliteit. Hierbij houden wij enerzijds rekening met de wensen en behoeften van onze
inwoners en verliezen wij anderzijds het algemeen (financieel) belang niet uit het oog.
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2. Veiligheid
De inwoners van Korendijk moeten zich in hun gemeente veilig voelen. De veiligheid in de
woon- en leefomgeving is een eerste zorg van de gemeente.
Bij het Waterschap Hollandse Delta dringen wij aan op versnelde realisatie van fietspaden
langs de Korte weg, Hoge weg en de Nieuw-Beijerlandse Langeweg. Gezien de toename
van de recreatieve activiteiten in Korendijk vinden wij dat in eerste plaats de infrastructuur
van en naar Nieuwendijk verbeterd moet worden.
De Nota Integrale Veiligheid volgen wij in onze beslissingen.
Het college en de burgemeester in het bijzonder blijven zich nadrukkelijk inzetten om
meer blauw in Korendijk op straat te krijgen.
De gemeente zet zich in voor bestrijding van vandalisme en criminaliteit door middel van
de politie en het bureau Halt, gecoördineerd in het jeugdpreventieteam (JPT).
In dit kader vinden wij preventieve aandacht minstens zo belangrijk als repressie.
Schade zal verhaald worden.
Wij vinden een eigen vrijwillige (jeugd)brandweer belangrijk voor Korendijk. Wij zijn
voorstander van meer samenwerking tussen de brandweer-afdelingen in de Hoeksche
Waard mits onder de regie van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Alleen op deze wijze
denken wij de toenemende wettelijke taken en professionalisering voldoende aan te
kunnen.
De Algemene Plaatstelijke Verordening (APV) zoals die in december 2003 (en later door
middel van wijzigingen) door de raad is vastgesteld, is voor ons leidend en is de basis voor
eventuele handhaving. De nieuwe APV zal zo spoedig mogelijk worden opgesteld.
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3. Fysieke en ruimtelijke kwaliteit
Korendijk is een groene, open, landelijke en agrarische gemeente. Deze elementen zijn
bepalend voor de landschappelijke waarden, moeten daarom gekoesterd worden en zo
mogelijk versterkt worden. Wij vinden dat het milieubeleid en ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid hier aan bij moeten dragen. Windmolens passen alleen daar
waar ze al staan en horen niet versnipperd door het landschap geplaatst te worden.
Andere vormen van duurzame energie (waaronder zonnecollectoren) gaan wij nader
onderzoeken waarbij de gemeente haar voorbeeldfunctie onderkent.
De zorg voor het milieu, resulterend in een goed milieubeleid, is ook in Korendijk van
belang. Bij het voeren van een milieubeleid, zal rekening gehouden worden met
economische aspecten.
De landbouw is de drager van ons landschap. Wij zien schaalvergroting als één van de
mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat
bouwsteden op deze schaalvergroting berekend zijn en behouden blijven voor de
agrarische sector. Naast schaalvergroting zien wij ook verbreding van de landbouw en de
recreatie als mogelijkheden om het landschap met behulp van de landbouw te versterken.
Wij gaan dit binnen de ons gegeven kaders stimuleren en, waar nodig, actief faciliteren.
De natuurontwikkelingen in Korendijk hebben een grote vlucht genomen en lijken een
grens te hebben bereikt. Wij vinden het belangrijk dat de natuurgebieden openbaar
toegankelijk zijn onder andere door middel van wandel-, ruiter- en/of fietspaden.
De Structuurvisie HW, de Recreatienota en de nota Landgoederen zoals die door de
gemeenteraad zijn vastgesteld vinden wij maatgevend voor de verdere ontwikkelingen op
het terrein van recreatie. Daarbij mogen we de afspraken gemaakt in de Nota
verblijfsrecreatie niet vergeten. Waar mogelijk zal de gemeente initiatieven stimuleren en
actief faciliteren.
De projecten Swaneblake en Hitsertse Kade pakken wij de komende periode voortvarend
aan, waarbij wij rekening houden met diverse (financiële) kaders en de schaal van
Korendijk.
De Structuurvisie Korendijk 2020 en Structuurvisie Hoeksche Waard 2030, die beide door
de gemeenteraad zijn aangenomen, vinden wij de basis voor verdere ruimtelijke
ontwikkelingen. Wij gaan voor spoedige realisatie van de diverse inbreidingslocaties en
zullen zo snel mogelijk nieuwe bestemmingsplannen ontwikkelen om de voortgang in de
woningbouw en het accommodatiebeleid te kunnen waarborgen. Wij stellen dat de
inbreidings- en uitbreidingslocaties in samenhang met het vastgestelde
accommodatiebeleid een belangrijke voorwaarde zijn om de leefbaarheid en vitaliteit in de
dorpen te behouden en zo nodig te versterken.
Wij gaan in principe uit van een evenredige verdeling van de woningbouw over de
verschillende dorpen. Wij zien migratiesaldo nul als het uitgangspunt voor de omvang van
de woningbouw in Korendijk.
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Wij volgen de Woonvisie Hoeksche Waard en Woonvisie gemeente Korendijk bij de
verdeling van koop-/huurwoningen. In de uitbreidingsplannen wordt zo veel mogelijk
rekening gehouden met variatie in woningtypen (alleenstaanden-, jongeren- en -duurderesenioren-woningen en sociale woningen). Hierbij besteden wij extra aandacht aan starters
en senioren in de woningmarkt rekening houdend met de meest recente demografische
cijfers.
De gemeente zal bij de ontwikkeling van projecten die van belang zijn voor de
leefbaarheid en vitaliteit van Korendijk, steeds vaker de regierol op zich nemen. Deze
regierol betekent overigens niet dat de gemeente altijd financieel behoeft te participeren.
Wij stellen ons op het standpunt dat zowel bij bouwaanvragen als bij handhaving het
algemeen belang boven het individueel belang gesteld moet worden.
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4. Opgroeien in Korendijk
Wij zetten ons in voor kwalitatief goed onderwijs, zowel openbaar als bijzonder.
Het basisonderwijs zoals dat in de gemeente aanwezig is, is geheel verzelfstandigd. Het
gemeentebestuur draagt geen directe verantwoordelijkheid meer voor deze scholen. Zij
blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Wij streven ernaar
om het huidige aantal scholen te handhaven. Waar mogelijk zullen wij een verdere
uitwerking van het brede school concept stimuleren.
Op basis van de Nota Integraal Jeugdbeleid zullen wij actief inspelen op de behoeften van
de jeugd. Wij vinden passende voorzieningen voor de opgroeiende en oudere jeugd
belangrijk Samen met Stichting Stimulans heeft de jongerenwerker hier een belangrijke rol
in.
De gemeente Korendijk draagt actief bij aan het regionaal jeugdbeleid waarbij
doorontwikkeling van het fysiek en virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin prioriteit heeft.
Hierbij houden we rekening met ons uitgangspunt lokaal wat kan, regionaal wat moet.
Helaas gaat ook aan Korendijk de alcohol en drugsverslaving niet voorbij. Hieraan zullen
wij de komende jaren in preventief en repressief opzicht aandacht besteden. Het regionaal
ZHZ-programma “Verzuip jij je toekomst” vinden wij een belangrijk hulpmiddel.
Onze maatschappij, gestimuleerd door de rijksoverheid, vraagt om meer kinderopvang
(schools en buitenschools). De gemeente zal dit landelijke beleid volgen en uitvoeren.
Particulier initiatief op dit gebied zal zo mogelijk worden ondersteund. Aan de veiligheid en
kwaliteit van deze voorzieningen hechten wij veel belang.
De kosten van kinderopvang moeten binnen de financiële bijdrage blijven die het rijk
daarvoor beschikbaar stelt.
Het aanbieden van leerlingenvervoer (bestaande uit verschillende vormen) is een
wettelijke taak. Wij zullen de aanvragen rechtvaardig en conform de verordening
behandelen.
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5. Opvangen en Begeleiden.
Een rechtvaardige, maar ook consequente uitvoering van het sociaal stelsel is onze
doelstelling. Het door de gemeenteraad vastgestelde armoedebeleid ter ondersteuning van
de sociale minima zullen wij zowel inhoudelijk als financieel kritisch blijven volgen.
Dagopvang, thuiszorg, maaltijdvoorziening en alarmering vinden wij goede mogelijkheden
om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen en zijn daarom een noodzakelijk
onderdeel van het ouderenbeleid. Signalering en mobiliteit zijn belangrijke hulpmiddelen
om dit langer thuis wonen te realiseren. In Hoekschewaards- of zonodig in Korendijks
verband, zal ”wonen, zorg en welzijn” integraal benaderd worden.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan wij in de komende periode verder
uitwerken. Meedoen, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid hanteren wij als
uitgangspunt. Wij stellen het vastgestelde Wmo-beleidsplan als basis en wij zullen met
jaarschijven werken. De Wmo-adviesraad vervult een belangrijke adviserende rol.
Wij zijn van mening dat burgers in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid
hebben. De gemeente helpt waar dat kan en moet, maar dat neemt de eigen
inspanningsverplichting en verantwoordelijkheid van de burgers niet weg. In de uitvoering
van beleid zal die eigen verantwoordelijkheid telkens een afweging vormen.
De allerzwaksten in de samenleving moeten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
Ook hierbij vervult signalering een belangrijke rol.
Gezien de vergrijzing en ontgroening is ook in Korendijk opvang en verzorging van groot
belang. Heemzicht speelt hierin een belangrijke rol en moet op de vergrijzing zijn
voorbereid. Uitbreiding van de opvangcapaciteit hoort hierbij. Per dorp zullen
zorgsteunpunten moeten ontstaan, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor een
groot woon/zorg complex in Korendijk, waarvan de juiste locatie nog moet worden
bepaald. Korendijk is naast een dijk van een gemeente ook een zorggemeente en wij
zullen ontwikkelingen op dit gebied actief en positief benaderen.
Mantelzorgers zijn mensen die niet beroepshalve hun hulp behoevende naaste dagelijks
verzorgen. Dit gebeurt vaak onopvallend, maar vraagt ook veel van deze mensen. Zonder
de inzet van mantelzorgers zou de Nederlandse zorg niet functioneren en onbetaalbaar
zijn. Mantelzorgers verdienen daarom ondersteuning om hun werk te kunnen blijven doen.
Daarom participeren wij actief in het regionaal project “Mantelzorgondersteuning”.
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6. Sociale kwaliteit
De inwoner van vandaag is mondiger en zelfstandiger geworden. Wij begrijpen dat de
inwoners van de gemeente eigen keuzes willen maken bij participatie in verenigingen en
organisaties. De inwoners moeten zich kunnen ontplooien, individueel en/of in groeps/verenigingsverband. Actieve burgerparticipatie bij ontwikkeling van plannen en beleid zal
door de gemeente daar waar mogelijk gestimuleerd worden. Een vorm van
burgerparticipatie is het initiatief van een dorpsvereniging.
Het sociaal-cultureel werk vervult een belangrijke functie in de samenleving en in de
uitvoering van het Wmo beleidsplan van Korendijk. Wij zien het sociaal-cultureel werk als
een verlengstuk van de Korendijkse Wmo.
Vrijwilligers tellen mee en maken meedoen mogelijk. Hun inzet is van het grootste belang
voor de Korendijkse samenleving. Allerlei verenigingen, zoals op het gebied van sport en
muziek, maar ook bijvoorbeeld het sociaal-cultureel werk, houden Korendijk levendig en
de inwoners betrokken.
Wij vinden dat verenigingen allereerst zelf verantwoordelijkheid zijn voor de continuïteit
van hun organisatie. Waar mogelijk en noodzakelijk zullen wij verenigingen steunen.
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7. Economie
Wij willen dat de belastingen voor iedereen zo laag mogelijk blijven. Dit betekent dat wij
geen gemeenschapsgeld blijvend aan de exploitatie van voorzieningen besteden die niet
duurzaam in de tijd en maatschappelijk rendabel zijn.
Wij laten ons leiden door een sober en doelmatig beleid, wij stimuleren het particulier
initiatief en duurzaam in de tijd te exploiteren voorzieningen. Bovendien moeten
voorzieningen flexibel aan te passen zijn aan de in de tijd veranderende
gebruikersgroepen.
Bij de uitgifte / verkoop van (bouw)gronden zullen wij uitgaan van de waarde in het
economische verkeer rekening houdend met de Grondexploitatiewet vanuit de Wro.
De ondergrens is de waarde zoals die in de grondexploitatie is berekend. In de
grondexploitatie zal rekening worden gehouden met gedifferentieerde grondprijzen voor de
verschillende categorieën woningen (bijvoorbeeld sociale woningbouw versus de bouw
voor de vrije markt).
Inkomensbeleid vinden wij geen gemeentelijke taak en is zover van toepassing
ondergebracht bij de Regionale Sociale Dienst. Landelijke regelgeving, zoals bij de sociale
wetgeving, zullen wij volgen en uitvoeren.
Initiatieven van de lokale ondernemers ter verbetering van bedrijvigheid en het
winkelbestand zullen wij waar mogelijk in faciliterende zin ondersteunen. Wij zullen
voortvarend aan de slag gaan met het stimuleren van initiatieven voor het creëren van
beperkte bedrijfsruimte voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP).
De winkelsluiting handhaven wij volgens de huidige gemeentelijke regelgeving.
Ten aanzien van de economische ontwikkelingen zetten wij in op verdere uitbreiding van
het huidige bedrijfsterrein in Zuid-Beijerland aansluitend op het bestaande bedrijfsterrein.
Tevens zullen wij de mogelijkheden onderzoeken voor het vormen van een agrocluster.
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8. Dienstverlening en Bedrijfsvoering (incl. financiën)
Zoals eerder gezegd zullen we de komende 4 jaar rekening moeten houden met
substantiële kortingen op het gemeentefonds (zijnde de rijksbijdrage aan de financiën van
de gemeente). Hoewel de hoogte van deze korting nog niet geheel duidelijk is, staat vast
dat deze maatregel ook voor Korendijk financiële gevolgen zal hebben. Dit betekent voor
iedereen een moeilijke tijd met heroverwegingen van beleid tot gevolg. Hierbij zullen alle
partijen in de gemeenteraad met elkaar lastige keuzes moeten maken. Wij vinden het
belangrijk dat in dit proces de gemeenteraad en het college van B&W gezamenlijk en
saamhorig op trekken.
Waar mogelijk zullen wij ook het maatschappelijk middenveld en de inwoners van
Korendijk betrekken bij deze heroverwegingen van beleid, waarbij wij streven naar een zo
breed mogelijk draagvlak. Wij moeten een groter beroep gaan doen op de zelfredzaamheid
en eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.
Uitgangspunt voor de coalitie is een jaarlijks sluitende begroting, zonder structureel
gebruik te maken van de reserves. Een sluitende begroting over meerdere jaren gezien
behoort tot de mogelijkheden. Richtinggevend daarbij is de huidige begroting van 2010.
De begroting is taakstellend. Door middel van budgetbewaking, voortgangsrapportages en
de jaarrekening moet bewaakt worden dat de taakstellingen worden gehaald.
Wij vinden dat de ambtelijke organisatie toereikend, doelmatig, deskundig en klantgericht
moet zijn. Met de ingezette organisatie- en personeelsontwikkeling willen wij hier verder
op inspelen.
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9. Tot slot
De ambtelijke organisatie met 72 medewerkers (= 60 fte) in de binnen- en buitendienst
stelt het gemeentebestuur in staat de missie te verwezenlijken. De organisatie is duidelijk
in haar taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en doelstellingen. Zij werkt
voortdurend aan verdere verbetering van haar functioneren. Er is sprake van een lerende
organisatie, die zich kenmerkt door respect, integriteit en vertrouwen. De medewerkers
zijn flexibel, professioneel en betrokken. De diverse vakdisciplines (zoals ruimtelijke
ordening, handhaving, welzijn, zorg etc.) zullen bij het proces van ideevorming tot en met
besluitvorming integraal worden betrokken.
De cultuur die hierbij past, wordt bepaald door de volgende kernwaarden, die gelden voor
de gehele bestuurlijke en ambtelijke organisatie:
 Het algemeen belang staat centraal
 Wij zijn dienstverlenend aan onze inwoners
 Kwaliteit staat voorop in alles wat wij doen
 Wij werken samen: iedereen doet mee
 Afspraak is afspraak
 We zijn mens- en doelgericht
 Er is ruimte voor creativiteit en eigen inbreng
 We zijn een lerende organisatie
 We zijn integer, betrouwbaar en duidelijk
 We kennen onze verantwoordelijkheid en nemen die ook
 We beseffen, dat we werken met gemeenschapsgeld
 Korendijk is onze trots en een dijk van een gemeente
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10. Samenvatting
Algemeen
- Als coalitie nemen wij een gezamenlijk standpunt in en hanteren “het samen uit,
samen thuis”-principe.
- Het dualisme krijgt steeds meer ruimte.
- De missie van Korendijk vormt het uitgangspunt van ons beleid.
- Wij streven naar handhaving van het huidige voorzieningenniveau.
- Ontwikkeling komen van onderaf.
- Wij stimuleren het eigen initiatief en zelf oplossend vermogen.
- Wij werken aan meer betrokkenheid van jeugd en jongvolwassenen.
- Wij gaan financieel moeilijke tijden tegemoet en zullen moeilijke keuzes moeten
maken
Openbaar bestuur
- In de regionale samenwerking gaan wij uit van: “lokaal wat lokaal kan, regionaal
wat regionaal moet”.
- Wij handhaven het ambtsgebed.
- Korendijk blijft zelfstandig.
Veiligheid
- De veiligheid in de woon- en leefomgeving is een eerste zorg van de gemeente.
- Wij dringen aan op versnelde realisatie van fietspaden langs de Korte weg, Hoge
weg en Lange weg.
- De infrastructuur van en naar Nieuwendijk moet verbeterd worden.
- Wij zetten ons in voor meer blauw op straat.
- Wij zullen schade verhalen.
- Wij zijn voorstander van verregaande samenwerking van de brandweer in de
Hoeksche Waard.
Fysieke en ruimtelijke kwaliteit
- Het groene, open, landelijke en agrarische van Korendijk willen wij behouden.
- Milieubeleid en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid dragen hier aan
bij.
- Ten aanzien van duurzame energie heeft de gemeente een voorbeeldfunctie.
- De landbouw is de drager van het landschap.
- De grens aan natuurontwikkeling lijkt te zijn bereikt.
- De projecten Swaneblake en Hitsertse kade zullen wij voortvarend aanpakken.
- Wij zetten in op spoedige realisatie van inbreidings- en uitbreidingslocaties.
- Het accommodatiebeleid zal verder tot uitvoering worden gebracht.
- Starters en senioren zullen bij bouwprojecten extra aandacht krijgen.
- Bij de ontwikkeling van projecten zal de gemeente steeds vaker de regierol nemen.
- Het algemeen belang gaat voor het individueel belang.
Opgroeien in Korendijk
- Wij zetten ons in voor kwalitatief goed onderwijs.
- Wij stimuleren het brede school concept.
- Wij zullen actief inspelen op de behoeften van de jeugd.
- Wij dragen bij aan de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
- Wij zullen meer aandacht besteden aan alcohol- en drugsverslaving.
- De veiligheid en kwaliteit van kinderopvang heeft onze aandacht.
- De aanvragen leerlingenvervoer zullen wij rechtvaardig en conform de verordening
behandelen.
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Opvangen en begeleiden
- Een rechtvaardige, maar ook consequente uitvoering van het sociaal stelsel is onze
doelstelling.
- Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
- De Wmo zal verder uitgewerkt worden.
- In de uitvoering van beleid zal de eigen verantwoordelijkheid telkens een afweging
vormen.
- De allerzwaksten moeten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
- Verzorgingstehuis Heemzicht moet op de vergrijzing zijn voorbereid.
- Mantelzorgers verdienen ondersteuning om hun werk te kunnen blijven doen.
Sociale kwaliteit
- Actieve burgerparticipatie zullen wij stimuleren.
- Een vorm van burgerparticipatie is het initiatief van een dorpsvereniging.
- Het sociaal-cultureel werk is een verlengstuk van de Wmo.
- Vrijwilligers tellen mee en maken meedoen mogelijk.
Economie
- Wij
- Wij
tijd
- Wij
- Wij
- Wij

willen de belastingen zo laag mogelijk houden.
besteden geen geld aan de exploitatie van voorziening die niet duurzaam in de
en maatschappelijk rendabel zijn.
stimuleren initiatieven voor het creëren van bedrijfsruimte voor ZZPérs.
zetten in op verdere uitbreiding van het industrieterrein in Zuid-Beijerland.
onderzoeken de mogelijkheden van een agrocluster.

Dienstverlening en bedrijfsvoering (incl. financiën)
- Wij houden rekening met kortingen vanuit het gemeentefonds.
- Wij zullen lastige keuzes moeten maken.
- Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad en het college gezamenlijk en
saamhorig optrekken.
- Wij doen een groter beroep op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
van onze inwoners.
- Wij streven naar een jaarlijks sluitende begroting.
- De ambtelijke organisatie moet toereikend, doelmatig, deskundig en klantgericht
zijn.
Tot slot
- Het algemeen belang staat centraal.
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Bijlage 1
Verdeling van de onderwerpen per portefeuille
Burgemeester
Burgerzaken
Openbare orde en Veiligheid
Algemene bestuurlijke zaken
Organisatieaangelegenheden
Personeelszaken
Arbo-aangelegenheden
Brandweerzaken
Politiezaken
Handhaving (algemeen)
Ruimtelijke ordening (regionaal)
Monumenten/Molens en torens
Nutsbedrijven
Kunst en Cultuur
Statushouders (regionaal)
Regionale aangelegenheden
Aandeelhouder Bedrijvenpark Hoeksche Waard
Wethouder VVD (1e loco)
Financiën
Belastingen
Grond aan- en verkopen
Vastgoed
Gemeentelijke accommodaties
Economische Zaken
Commissaris Bedrijvenpark Hoeksche Waard
Water
Havens
Milieuzaken
Regionale aangelegenheden
Informatie en automatisering (I&A)
Verkeer en Vervoer
Openbare werken
Riolering onderhoud en uitvoering
Grondexploitatie/Pacht
Verhuur en verkoop groenstroken
Natuur en Landschap
Sport en Recreatie
Project : Swaneblake
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Wethouder CDA (2e loco)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Volksgezondheid en GGD
Kinderopvang
Jeugd- en jongerenbeleid
Ouderenbeleid
Urgentieverklaringen woonruimte
Huursubsidie
Ongediertebestrijding
Peventie/bescherming (w.o. dierenbescherming en kadavers)
Ruimtelijke ordening (lokaal)
Volkshuisvesting (lokaal)
Woonruimteverdeling
Archeologie
Bouw- en woningtoezicht
Onderwijs
Leerlingenvervoer
Regionale aangelegenheden
Afvalverwijderingen en –verwerking / RAD
Project : accommodatiebeleid
Wethouder GBK (3e loco)
Sociale zaken
lid dagelijks bestuur Regionale Sociale Dienst (RSD)
lid dagelijks bestuur Werkvoorziening Hoeksche Waard (WHW)
Dienstverlening
Begraafplaatsen (administratief)
Website
Mediabeleid
Volwasseneneducatie
Asielzoekers (inclusief Wet Inburgering Nieuwkomers)
Sociaal-cultureel werk (Stichting Stimulans)
Muziekschool (ToBe)
Project : Hitsertse Kade
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