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Samen voor het
Katwijk van morgen
Samenwerking is de basis. Zonder inwoners, ondernemers, maatschappelijke
en regionale partners en overheden, begint de gemeente niets.
De investering in relaties is daarom belangrijk.

Veiligheid

Basisvoorwaarde om samen
te kunnen leven: thuis, bij het
uitgaan en in de sport
•

•
•
•

Actief wijken veiliger maken samen
met politie, inwoners, ondernemers,
sportverenigingen en horeca.
Inzet van meer handhavers bij
gevaarlijke verkeerssituaties.
Versterken samenwerking tussen politie,
handhavers en jeugd- en gezinsteams.
Extra wijkagenten als aanspreekpunten
in de wijk.

Omkijken naar elkaar
•
•
•
•
•

•
•

Niemand mag tussen wal en schip vallen.
Onze inwoners en hun welzijn staan voorop.
Iedereen doet mee naar vermogen.
Verder werken aan de toegankelijkheid.
Met maatschappelijke partijen, inwoners,
verenigingen en ondernemers de
Maatschappelijke Agenda opstellen.
Voor bewoners is er keuzevrijheid en
maatwerk.
In het centrum van Katwijk aan Zee
komt binnen vier jaar een kennis- en
cultuurcentrum.

Groen en duurzaam

Inwoners, ondernemers, organisaties en
gemeente zetten de schouders eronder
•
•
•
•

Groener maken van Katwijk met meer recreatief groen en
groene verbindingen.
In woonstraten: steen eruit, plant erin.
Op naar een energietransitie en circulaire economie met
andere overheden, marktpartijen en inwoners.
Inwoners bepalen samen op welke manier we nog meer afval
kunnen scheiden.

Om een en ander voor elkaar
te krijgen wil deze coalitie
bezuinigen en de bijdrage van
inwoners en bezoekers verhogen.
Dit betekent een verhoging
van de OZB met 10% en een
verhoging van de parkeertarieven.
De woonlasten blijven laag.
Katwijk blijft bij de goedkoopste
gemeenten in de regio horen.

De financiële situatie is de
komende jaren uitdagend en
onzeker. Dat vraagt om het
maken van keuzes in ambities,
investeringen, prioritering en
moment van investeren. Katwijk
gaat duurzaam, transparant en
zorgvuldig om met haar geld.

Fracties kunnen hun eigen
keuze maken. Over bepaalde
onderwerpen is ruimte voor
verschil van mening. Discussie en
debat maken goede ideeën beter.

Samenleving en zorg

De doelstellingen uit de
Omgevingsvisie zijn de basis voor
het Katwijk van morgen. Met
elkaar werken we de programma’s,
projecten en plannen uit.

Het gemeentebestuur en de
organisatie leren steeds meer te
luisteren en open te staan voor
meningen en signalen uit de
samenleving.

Een open bestuursstijl, gericht
op de hele raad, inwoners,
organisaties en het bedrijfsleven.
We houden daarbij rekening met
de eigenheid en identiteit van
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Met een open houding voor
verfrissende, innovatieve ideeën
willen wij graag de komende
vier jaar samenwerken aan de
opgaven van ons mooie Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg. Samen
voor het Katwijk van morgen.

Wonen

Verkeer en mobiliteit

In Katwijk, Rijnsburg en
Valkenburg kan iedereen
(blijven) wonen
•

•
•
•

Beter bereikbaar en duurzamer
•

Met inwoners, woningcorporaties en de
markt betaalbare woningen realiseren,
tegengaan van krapte op de woningmarkt
en bedenken van innovatieve woonvormen.
Verduurzamen van bestaande
woningen aanjagen.
Zorgen voor groene, leefbare en
duurzame wijken.
Aandacht voor de historie en identiteit van
de verschillende dorpen.

•

•
•

Fietsen en wandelen krijgen meer
prioriteit dan autorijden.
Ambitie blijft verdiepte aanleg N206 met
overkluizingen in Katwijk aan den Rijn en
Pioniersbaan tussen de N206 en de A44
ten noorden van Katwijk.
Kans pakken voor een slimmer en
duurzamer OV-netwerk, ook in de wijken.
Maken efficiënter parkeerbeleid.

Ontwikkeling voormalig
Marinevliegkamp Valkenburg

Zorg voor onze
lerende kinderen

•
•

•
•

Een wijk van de toekomst en
Unmanned Valley

•
•
•
•

Een goede bereikbaarheid.
Betaalbare huur- en koopwoningen en een dichtheid van
woningen die past bij de open ruimte.
Veel openbaar groen en een groene overgang vanaf de N206.
Passende maatschappelijke voorzieningen.
Hoge ambitie op het gebied van energie en duurzaamheid.
Unmanned Valley krijgt de kans zich te ontwikkelen.

Eigentijds onderwijs van
hoog niveau

•
•
•
•

Schoolgebouwen zoveel mogelijk renoveren en verduurzamen.
Jongeren beter voorbereiden op een innovatieve en flexibele
arbeidsmarkt.
Stevigere verbinding met verenigingen die bijdragen aan
culturele en sociale vorming van kinderen.
Samen met scholen, ouders en verenigingen werken aan
nieuwe lokale onderwijsvisie.
Bijzondere aandacht voor passend onderwijs en goede
aansluiting op jeugdzorg
Inzetten op vroegtijdige signalering en preventie.

Samen voor het
Katwijk van morgen
Dit is het coalitieakkoord 20182022 voor de gemeente Katwijk.
Dit akkoord is een beschrijving van
de belangrijkste opgaven die de
coalitiefracties voor de samenleving
zien en omschrijft voorgenomen
beleidsrichtingen. Daarmee geeft
het focus aan de komende vier jaar.

Samenwerking is de basis. Dat
is om functioneel en doelmatig
beleid te maken, maar ook om
bijvoorbeeld innovatieve manieren
van (co-)financiering te vinden.
Zonder inwoners, ondernemers,
maatschappelijke partners, regionale
partners en overheden, de provincie
en landelijke en Europese contacten
begint de gemeente niets. De
investering in relaties is daarom
belangrijk.

Met open houding
Lokaal laat zich dat zien door een open
bestuursstijl. Een open bestuursstijl,
gericht op de gehele raad en op de
inwoners, de organisaties en het
bedrijfsleven in Katwijk, waarbij
rekening wordt gehouden met de
eigenheid en identiteit van Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg. Daarom is dit
akkoord op hoofdlijnen geschreven. Er is
ruimte voor verschil. Discussie en debat
maken goede ideeën beter.
Fracties hebben bijvoorbeeld een
gedeelde visie op de zondag; een dag
die alle inwoners moeten kunnen
blijven beleven als dag van rust,
bezinning en ontspanning. Belangrijke
noties hierbij zijn wederzijds respect
en het geven van ruimte aan elkaar
zonder deze beleving in het gedrang
te brengen. Maar er is ook verschil.
CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen de
openstelling van winkels op zondag.
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Voor GemeenteBelangen is de ruimte
voor openstelling er wel.
In de breedte is ruimte voor debat om
plannen, aanpakken en projecten beter,
efficiënter en doeltreffender te maken.
We gaan samen met collega’s in de
gemeenteraad werken aan de grote
opgaven die er liggen. Voor voorstellen
zoekt het college een breed draagvlak in
de gemeenteraad.
De open bestuursstijl moet ook
merkbaar zijn in de samenleving. In
de afgelopen jaren zijn goede stappen
in participatie gezet en hieruit zijn
lessen geleerd. Het gemeentebestuur
en de organisatie leren steeds
meer te luisteren en open te staan
voor meningen en signalen uit de
samenleving en samen op te trekken
met maatschappelijke partners.

Omgevingsvisie
In de ontwikkeling van Katwijk zijn de
doelstellingen uit de omgevingsvisie
leidend. Dit akkoord is een eerste vertaling
van die zeven doelstellingen. In het kort
komt het hierop neer:
1.

Versterken en innovatiever maken van
de economie en de werkgelegenheid
voor Katwijk behouden
2. Een energieneutraal en
klimaatbestendig Katwijk in 2050, in
lijn met de regio Holland Rijnland
3. Versterken, verduurzamen en
aantrekkelijk houden van het
bestaande stedelijk gebied met behoud
van de groene kwaliteit
4. Bouwen aan inclusieve kernen met een
sterke vitale sociale samenhang
5. Kiezen voor duurzame en veilige
mobiliteit
6. Ontwikkelen van een gezonde en een
veilige gemeente
7. Benutten van Katwijkse historische
en landschappelijke kwaliteiten en
erfgoed
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Financiën
De financiële situatie is de komende jaren
uitdagend en onzeker. Met name omdat
we van het Rijk te weinig budget krijgen
voor de zorg en Katwijk voor een aantal
grote uitdagingen staat. De eerste jaren
van deze periode vragen dus om het maken
van keuzes. Keuzes en prioritering in
investeringen, keuzes in het moment van
investeren en, waar het kan, ook keuzes om
de ambities van onze groeiende gemeente
mogelijk te maken. Zoals het investeren in
een aantal projecten en activiteiten die de
samenleving versterken.
Katwijk gaat duurzaam, transparant
en zorgvuldig om met de financiële
middelen. De begroting is in evenwicht,
met een focus op het maatschappelijk
rendement. Nieuwe beleidsvoorstellen
met financiële consequenties worden
binnen de begroting gedekt door eerst
te bekijken welk bestaand beleid kan
vervallen. Bezuinigingen binnen het
betreffende programma compenseren in
principe eventuele overschrijdingen. Is
dit niet mogelijk, dan wordt elders in de
begroting gezocht. Is dat ook niet mogelijk
dan worden investeringen uitgesteld.
Daarnaast gaan we nog efficiënter
werken en moet de gemeente taken gaan
schrappen of soberder uitvoeren.

Tegelijkertijd blijven we zorgen voor
elkaar en de hulp bieden die nodig is.
Onze eigen inwoners moeten hier kunnen
blijven wonen in een prettige, groene,
toekomstbestendige omgeving. Om dit
voor elkaar te krijgen wil deze coalitie,
naast bezuinigingen, de bijdrage van
inwoners en bezoekers verhogen. We
verhogen de OZB met 10%, in navolging
van een landelijke trend. Ook verhogen we
de parkeertarieven. De woonlasten blijven
laag want Katwijk blijft bij de goedkoopste
gemeenten in de regio horen.

Dat betekent voor een gemiddelde woning
in Katwijk van €248.000 dat de OZB slechts
stijgt met €23,- per jaar.

Keuzes
Deze periode staat in het teken van
keuzes maken. Tegelijkertijd is er de wil
om te innoveren en gezamenlijk buiten
de gebaande paden te denken om onze
ambities mogelijk te maken. Met een open
houding voor verfrissende, innovatieve
ideeën willen wij graag de komende vier
jaar samenwerken aan de opgaven van ons
mooie Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
Samen voor het Katwijk van morgen.

Veiligheid
Veiligheid is een basisvoorwaarde om
samen te kunnen leven: thuis, bij het
uitgaan en in de sport. De gemeente en
politie werken actief aan het nog veiliger
maken van de wijken. Dit doen we met
behulp van initiatieven van inwoners
en ondernemers en convenanten met
verenigingen en horeca. Vernielingen
worden snel gerepareerd. Bij overlast
wordt streng opgetreden. Drugshandel
wordt hard aangepakt en drugspanden
gesloten. Voor ernstig verslaafden
wordt een zorgtraject gestart. Drank- en
horecacontroles worden gecontinueerd.
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Bij gevaarlijke verkeerssituaties wordt meer
gemeentelijke handhaving ingezet. De
politie is door extra inzet van wijkagenten
zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk.
De samenwerking tussen politie en
handhavers en de jeugd- en gezinsteams
wordt versterkt. Het bestrijden van
ondermijning is een prioriteit voor onze
gemeente om te voorkomen dat de
onderwereld zich onzichtbaar nestelt in de
samenleving en daardoor invloed krijgt op
bestuur en bedrijfsleven.

Samenleving en zorg
In Katwijk kijken we naar elkaar om.
De inwoners en hun welzijn staan
voorop. Na de decentralisaties gaat de
transformatie van het sociaal domein door.
De afgelopen jaren hebben we zorgtaken
erbij gekregen die eerder door het Rijk
werden uitgevoerd. Dat betekent flink
meer verantwoordelijkheid op het gebied
van zorg. De lokale overheid is een partner
van de samenleving in de preventie,
ondersteuning en hulp voor mensen die
dat nodig hebben. De samenleving en
de lokale overheid geven het integrale
en samenhangende beleid gezamenlijk
verder vorm. Daarbij wordt de komende
jaren nadrukkelijker gestuurd op het
maatschappelijk effect van inspanningen
en activiteiten. Om doeltreffend te kunnen
blijven, worden regelingen met regelmaat
geëvalueerd.
Het uitgangspunt is dat niemand tussen
wal en schip mag vallen. Het tweede is
dat iedereen meedoet naar vermogen.
Een derde is dat er sprake moet zijn van
keuzevrijheid en maatwerk voor inwoners.
Het geld van het Rijk om de gemeentelijke
zorgtaken uit te voeren is vooralsnog
onvoldoende. Om de gemeentelijke
financiën duurzaam houdbaar te houden is
het doel om in 2022 niet méér uit te geven
dan er binnen komt.

We gaan eenzaamheid en armoede tegen,
werken verder aan de toegankelijkheid,
sturen op een effectievere integratie en
ondersteunen mantelzorgers en kwetsbare
groepen. In Katwijk is opvang voor
inwoners die noodopvang of beschermd
wonen nodig hebben. Zoveel mogelijk
mensen krijgen de kans op werk bij
een reguliere werkgever, ook als zij een
beperking hebben. Wie niet kan werken
doet vrijwilligerswerk of heeft een andere
dagbesteding.
Gemeente, maatschappelijke partijen,
inwoners, verenigingen en ondernemers
werken de komende periode samen aan de
Maatschappelijke Agenda. Het opstellen
van de Maatschappelijke Agenda heeft
als doel het meer integraal bepalen en
behalen van maatschappelijke doelen op
het gebied van zorg, welzijn, onderwijs,
gezondheidszorg, opvoeding, inburgering
en sociale activering. We gaan direct sturen
op maatschappelijke effecten en stoppen
met zaken die daar niet aan bijdragen.
De gemeente wil een efficiënter en
doelmatiger gebruik van maatschappelijk
vastgoed. In het verlengde hiervan ligt
de mogelijkheid om accommodaties af te
stoten.

Wonen
In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
kan iedereen (blijven) wonen. De gemeente
werkt met inwoners, woningcorporaties
en de markt samen om woningen
betaalbaar te maken en te houden, de
krapte op de woningmarkt tegen te
gaan en met innovatieve oplossingen
passende woonvormen te realiseren. De
doelgroepen jongeren, starters, gezinnen
en senioren krijgen bijzondere aandacht.
Het is belangrijk te kijken naar de gehele
woningmarkt, dus huur en koop. In 2019
is er een nieuwe Woonvisie. De inspraak
van huurders en andere belanghebbenden
wordt bevorderd. De gemeente jaagt het
verduurzamen van bestaande woningen
aan.
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Samen met woningcorporaties,
projectontwikkelaars, financiële
dienstverleners, ouderenorganisaties
en zorgaanbieders werkt Katwijk
aan woonvormen voor senioren, met
voorzieningen en mogelijkheden voor
ontmoeting en zorg nabij.

Wonen (vervolg)
De gemeente blijft investeren in de
integrale aanpak van wijken om te zorgen
dat onze inwoners wonen in groene,
leefbare wijken die er netjes uitzien en die
bijdragen aan de verduurzaming. Daarbij
worden inwoners gestimuleerd om zelf
meer regie op hun wijk te voeren. Hoe dat
werkt leren gemeente en betrokkenen in de
pilot Hoornes waar vanuit een wijkbrede
aanpak de toekomst van de wijk vorm
krijgt.

Er is aandacht voor de historie van de
verschillende dorpen, hun eigen identiteit
en erfgoed. De gemeente ondersteunt
initiatieven waarbij erfgoed kan bijdragen
aan een aantrekkelijke omgeving om te
wonen, werken en recreëren.

Verkeer en mobiliteit
Beter bereikbaar en duurzamer, ook
wat betreft verkeer en mobiliteit. In
Katwijk krijgt fietsen en wandelen meer
prioriteit dan autorijden. Door ook in de
aan te pakken woonwijken het fiets- en
wandelpadennet uit te breiden en onveilige
verkeerssituaties effectief aan te pakken.
Omdat de N206 een barrière vormt tussen
wijken blijven we werken aan een verdiepte
aanleg met overkluizingen van de N206 in
Katwijk aan den Rijn. Tot die tijd nemen
we in overleg met bewoners tijdelijke
maatregelen. De gemeente zet zich ook
in voor de aanleg van de Pioniersbaan, de
verbindingsweg tussen de N206 en de A44
ten noorden van Katwijk. Omdat daar ook
regionale en provinciale inzet en middelen
voor nodig zijn wordt de samenwerking in
de regio geïntensiveerd.

De gemeente wil het lokale OV-netwerk
slimmer en duurzamer organiseren, ook in
de wijken.
De gemeente gaat aan de slag met een
efficiënter systeem voor de uitvoering
van het parkeerbeleid. De parkeertarieven
gaan omhoog om te kunnen investeren in
duurzame mobiliteit, zoals voorzieningen
voor de fiets. Toch blijft onze gemeente
betaalbaar ten opzichte van andere
plaatsen. Het vergunninghouderstarief
voor onze eigen inwoners blijft laag.

Groen en duurzaam
Inwoners, ondernemers, organisaties
en de gemeente zetten de schouders
eronder. Een groene leefomgeving is
prettig om in te wonen en noodzakelijk
om ons te beschermen tegen extremere
weersomstandigheden. Daarom wordt
Katwijk groener door het versterken van de
groene structuur met recreatief groen en
het maken van groene verbindingen tussen
bestaande groenstructuren.
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Ook zetten we in op het groen maken van
de woonstraten: stenen eruit, planten
erin. Deze uitgangspunten komen in het
nieuwe Groenbeleidsplan (2019) dat ook
rekening houdt met de aanbevelingen van
de rekenkamercommissie.

Groen en duurzaam (vervolg)
De gemeente wil, samen met andere
overheden, marktpartijen en inwoners
naar een energietransitie en een circulaire
economie. Daarbij richt ze zich op
systeemwijzigingen en de financiering
daarvan. Natuurlijk wordt lokaal
blijvend ingezet op energiebesparing en
energieopwekking. Daarnaast zetten we in
op het geven van voorlichting en informatie
aan inwoners en organisaties over het
belang en de mogelijkheden.

De gemeente houdt vast aan de ambitie
om de afvalscheiding te verhogen. Omdat
met draagvlak het effect het grootst is
bepalen inwoners de manier van afval
inzamelen per wijk.

Ontwikkeling voormalig Marinevliegkamp Valkenburg
Op het voormalig Marinevliegkamp
Valkenburg ontstaan in de komende
jaren een nieuwe wijk van de toekomst
en Unmanned Valley. Uitgangspunten bij
de transformatie van deze locatie zijn een
goede ontsluiting, nadruk op betaalbare
huur- en koopwoningen, een dichtheid
van woningen die past bij een open en
ruimtelijke indeling met veel openbaar
groen, een groene overgang en opbouw
vanaf de N206, goede maatschappelijke
voorzieningen en ambitieus op het gebied
van energie en duurzaamheid. Nader
onderzoek is nodig naar de invulling van de
‘Tjalmastrook’ ten noorden van de N206.
Rond het Valkenburgse Meer, in de Mient
Kooltuin en richting de duinen komt ruimte
voor recreatie en natuur.
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Unmanned Valley kan een grote
economische impuls geven aan Katwijk
en krijgt daarom de kans zich te
ontwikkelen. De verwachting is dat het
bedrijfsleven en de kennisinstellingen
in toenemende mate bijdragen aan de
ontwikkeling. Optimalisatie binnen de
groene zone van de locatie van Unmanned
Valley vindt plaats in het vervolgproces.
Daarbij wordt rekening gehouden met de
kwaliteitsdoelstellingen van het gebied.

Zorg voor onze lerende kinderen
In Katwijk is er eigentijds onderwijs
van hoog niveau. Dat wil de gemeente
vasthouden. De faciliteiten en huisvesting
moeten dat beter ondersteunen, we
zetten stevig in op renovatie of als dat
nodig is nieuwbouw. Daarnaast worden
schoolgebouwen verduurzaamd.
In de samenwerking met instanties die
zich inzetten om onze jeugd een mooie
toekomst te geven, liggen kansen voor
verbetering. Juist om jongeren beter
voor te bereiden op een innovatieve
en flexibele arbeidsmarkt is een
intensieve samenwerking tussen het
onderwijs, ondernemers, onderzoek
(kennisinstellingen) en de overheid
cruciaal. Daarnaast kan de verbinding met
verenigingen die bijdragen aan de culturele
en sociale vorming van kinderen steviger.

Kennis- en cultuurcentrum
In het centrum van Katwijk aan Zee
komt binnen vier jaar een kennis- en
cultuurcentrum. De kosten hiervoor
zijn maximaal 11 miljoen euro. Er wordt
in het najaar van 2018 een locatiekeuze
gemaakt tussen de Noordzeepassage en
het Baljuwplein. De gemeente wil met
een nieuwe culturele organisatie het
kennis- en cultuurcentrum versterken
en het kennis- en cultuuraanbod in de
verschillende dorpen verstevigen. Een
onderzoek naar de twee locaties richt zich
op de mogelijkheden voor de inpassing,
met als doel dat de gemeenteraad op basis
van de uitkomsten van het onderzoek een
gewogen uitspraak kan doen.
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In 2019 maakt de gemeente samen met
scholen, ouders en verenigingen een lokale
onderwijsvisie. De ambitie is om te komen
tot een breed en op elkaar aangepast
aanbod van voorzieningen en faciliteiten
voor kinderen. Er is bijzondere aandacht
voor passend onderwijs en een goede
aansluiting op de jeugdzorg; we zetten in
op vroegtijdige signalering en preventie.

Portefeuilleverdeling
Katwijk 2018 - 2022
Burgemeester
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid (coördinerend portefeuillehouder)
Crisisbeheersing
Toezicht en Handhaving
Brandweer
Regio (grensoverschrijdende samenwerking)
Integriteit
Volksfeesten en Wvenementen
Asielzoekerscentrum
Communicatie, Participatie en Bestuursstijl
Dienstverlening (publiekszaken)
Juridische Zaken

CDA | Wethouder Samenleving, Werk en Financiën (1,0 fte)
•

•
•
•
•
•
•

Maatschappelijke Agenda
• Sport
• Jeugd- en Jongerenwerk
• Integratie
Werk & Inkomen
Arbeidsmarkt en Aansluiting onderwijs
Beschermd wonen
Financiën
Vastgoed
Grondexploitatie

ChristenUnie | Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Wonen (1,0 fte)
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ruimtelijke Ordening
Wonen
Projectlocatie Valkenburg (coördinerend portefeuillehouder)
Unmanned Valley
Programma Implementatie Omgevingswet
Greenport
Water
Digitalisering, Privacy en Informatisering

Portefeuilleverdeling
Katwijk 2018 - 2022
SGP | Wethouder Duurzaamheid, Economie en Cultuur (1,0 fte)
•
•

•
•
•
•

Duurzaamheid (coördinerend portefeuillehouder)
• Blue energy
Economische zaken
• Regionale Economische Samenwerking
• Detailhandel
• Bedrijventerreinen
• Visserij
• Toerisme en Citymarketing
• Markt en Toeristenmarkt
Recreatie (incl. strand)
Kunst en Cultuur
• Kennis- en Cultuurcentrum
Monumenten en Erfgoed
Onderwijs

GB | Wethouder Groene Leefomgeving en Mobiliteit (1,0 fte)
•

•

•
•
•
•

Mobiliteit
• Wegen
• Openbaar Vervoer
• Fietsen
• Binnenhavens en Waterwegen
• Parkeren
Leefomgeving
• Onderhoud wegen en bruggen
• Beheer en onderhoud buitenruimte
• Groenbeleid
• Speelplaatsen
Milieubeheer
Natuur(bescherming)
Dierenwelzijn
Organisatie en HRM

CDA | Wethouder Zorg en Ondersteuning (0,7 fte)
•
•
•
•
•
•
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WMO
Jeugdzorg
Volksgezondheid
Kinderopvang en Voorschoolse en vroegschoolse educatie
Emancipatie & Toegankelijkheid
Grondstoffenbeleid

