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Inleiding 

 

Maassluis dichtbij. Verbinden en vooruitzien. 

 

Maassluis viert in 2014 haar 400 jarig bestaan als zelfstandige gemeente. Wij zijn ons er daarom van 

bewust, nog meer dan normaal, dat we als stadsbestuur altijd voortbouwen op wat onze 

voorgangers in het verleden hebben gedaan. Maassluis is een zelfbewuste, vitale en plezierige stad 

waar 32.000 inwoners met verschillende achtergronden samenleven.  

 

Voor u ligt het coalitieakkoord dat de fracties van PvdA, CDA, VVD en VSP in april 2014 hebben 

opgesteld. De titel is: ‘Maassluis dichtbij. Verbinden en vooruitzien.’.  

 

Vanuit de Rijksoverheid komen grote nieuwe verantwoordelijkheden op de gemeente af: Essentiële 

sociale voorzieningen als de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, de jeugdzorg en een 

heel groot deel van de sociale regelingen. Veel van de mensen die het betreft zijn onzeker. Duidelijk 

is dat de zorg en ondersteuning anders worden georganiseerd en dat daar minder geld beschikbaar 

voor is. Het is nog niet helder hoe dit precies wordt vormgegeven. Bij het uitvoeren van de nieuwe 

taken willen we de kracht van onze gemeente optimaal benutten: De overzichtelijke schaal van 

Maassluis. De titel ‘Maassluis dichtbij’ verwijst naar de bestaande korte lijnen in onze middelgrote, 

compacte stad: Tussen organisaties en bewoners, tussen buren en buurtbewoners en tussen het 

gemeentebestuur en de Maassluizers.  

 

Daarom is Maassluis dichtbij niet slechts een beschrijving, maar ook een ambitie: Dat alle inwoners 

de gemeente als dichtbij zullen ervaren. Omdat gemeenten dichtbij inwoners staan en het beste 

kunnen beoordelen wat mensen nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. 

Inwoners zullen immers meer onderling gaan regelen en organiseren. We gaan terug naar de 

menselijke maat: Waar we elkaar kennen en elkaar kunnen helpen.  

 

Dat lukt alleen als we in Maassluis blijven inzetten op verbinden. Verbinden van (groepen) inwoners, 

die meer dan nu omzien naar elkaar. Verbinden van organisaties die voorbij het eigen deelbelang 

moeten kijken en moeten samenwerken in het belang van de mensen die ondersteuning nodig 

hebben om mee te kunnen doen. Verbinden van die mensen die iets willen doen voor een ander en  

inwoners die nu eenzaam zijn of vanwege schroom niet om ondersteuning vragen.  

 

In 2014 kijken we terug op 400 jaar Maassluise zelfstandigheid, maar moeten we als stadsbestuur 

vooral ook vooruitzien. Omdat landelijke trends (demografisch, economisch, maatschappelijk) 

doorwerken in het toekomstperspectief van Maassluis. Goed inspelen op nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden vergt voortdurend vooruitzien. Daarbij vergeten we niet om te investeren in 

de kwaliteit van de stad.  
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Wij weten dat onze ambities alleen kunnen worden gerealiseerd door samenwerking met anderen. 

Allereerst zoeken we de samenwerking met de inwoners van Maassluis. Individueel, maar ook via 

verenigingen, scholen, woningbouwcorporaties, bedrijven, zorgaanbieders en wijkverenigingen. 

Daarnaast werken we samen met Vlaardingen, Schiedam en andere buurgemeenten , de 

Metropoolregio en andere medeoverheden. Wij verbinden ons aan de ambities in dit 

coalitieakkoord en zoeken daarbij nadrukkelijk ook de verbinding met de andere fracties in de 

gemeenteraad.  
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Hoofdstuk 1 Openbare orde en veiligheid 

 

Inleiding 
Veiligheid vormt de basis voor Maassluis als een plezierige plaats om in te wonen, werken en 

recreëren. Iedere inwoner moet zich, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of etniciteit op 

elk tijdstip van de dag veilig weten. Bewoners moeten op de overheid kunnen rekenen als het gaat 

om het handhaven van veiligheid. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt allereerst bij de politie 

en de gemeente. Zij kunnen echter nooit altijd overal aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk dat 

inwoners, politie, justitie, maatschappelijke instellingen en bedrijven samenwerken om de veiligheid 

in buurten en wijken te vergroten. Daarom zorgen we ervoor dat de politie zichtbaar is in de wijken 

en buurten en samen met BOA’s en buurtpreventie optreden. Wij willen problemen voorkomen en 

hard optreden als dat nodig is. Voorkomen is altijd beter dan genezen. We zoeken daarbij naar een 

balans tussen preventie en handhaving. 

 

Prioriteiten 
 

1.1 Preventie en toezicht 

 

1. Er wordt gestreefd naar meer en effectievere inzet van de politie, meer blauw op straat en niet 

achter het bureau. De wijkagent is de verbinding tussen inwoners en de politie. De bekendheid 

van de wijkagent moet worden verbeterd. De gemeente kan veel bereiken door bewoners meer 

te betrekken bij verbeteren van veiligheid en openbare orde in de eigen wijk en/of eigen buurt 

van de inwoners. Bij veiligheid past een open, gestructureerde communicatie en heldere 

informatieverstrekking naar inwoners, organisaties en bedrijven.   

 

2. Het handhaven van openbare orde en veiligheid begint bij het voorkomen van overlast en 

onveiligheid. Preventieve maatregelen zijn vaak goedkoper en effectiever dan alleen repressie. 

We werken dan ook consequent met een twee sporenbeleid in balans: preventie waar het kan 

en repressie waar het moet. Onder preventie vallen onder meer fysieke maatregelen die 

overlast voorkomen of beperken en gerichte voorlichting.  

 

3. Buurtpreventieteams en BOA’s spelen naast de politie en toezichthouders een belangrijke 

aanvullende rol in het gevoel van veiligheid. De buurtpreventieteams hebben een toegevoegde 

waarde in de wijken waar ze actief zijn. Initiatieven vanuit de bewoners van de andere wijken 

zullen ondersteund worden om het aantal teams in de stad uit te breiden. De bevoegdheden van 

de BOA’s worden uitgebreid.  

 

4. In het overleg tussen gemeente en politie wordt o.a. aandacht gevraagd voor: 

- Het verbeteren van de veiligheid in de stad. In dit kader zullen ook zaken als overlast door 

straatraces aan de orde worden gesteld; 

- Betere en snellere procedures voor het afhandelen van aangiften en klachten;  

- Herstel van persoonlijk contact bij het doen van aangifte op het politiebureau.    
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5. Geweld achter de voordeur is een ernstig maatschappelijk verschijnsel en dient te worden 

tegengegaan. Daarbij moet effectieve hulp aan de slachtoffers worden geboden. Het Steunpunt 

Huiselijk Geweld is en blijft er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk 

geweld. Veiligheid en kwaliteit staan centraal. De komende jaren wordt nog meer inzet gepleegd 

om kinderen en ouderen te bereiken (ontwikkeling vroegsignalering en voorlichting over de wet 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). 

 

6. Het vastgestelde protocol woonoverlast moet strikt worden toegepast en in het eerste kwartaal 

2016 worden geëvalueerd.  

 

7. Cameratoezicht is al toegestaan in Maassluis. De regels over het hoe, waar en wanneer zijn in de 

APV vastgelegd. Cameratoezicht wordt slechts ingezet als mag worden verwacht dat deze vorm 

van toezicht bijdraagt aan de veiligheid. Voorwaarde is dan wel dat met de grootste 

zorgvuldigheid met de camerabeelden wordt omgegaan, met name in het kader van de privacy 

van voorbijgangers. 

 
 

1.2 Buitenruimte 

 
8. Openbare orde en veiligheid moeten zoveel mogelijk wijkgericht worden aangepakt. De politie, 

de gemeentelijke toezichthouders en handhavers, het jongeren- en welzijnswerk en bij voorkeur 

ook de woningcorporaties moeten op wijkniveau nauw samenwerken, en regelmatig samen aan 

de slag gaan. 

 

9. Jaarlijks wordt in gesprek gegaan met inwoners om samen prioriteiten op het gebied van 

veiligheid en buitenruimte per wijk (wijkverdeling volgens de gemeenteatlas) vast te stellen, om 

deze prioriteiten binnen één jaar aan te pakken. 

 

10. Aan de bekendheid van het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig moet blijvend worden gewerkt. 

Meldingen dienen snel te worden afgehandeld en het resultaat moet direct worden 

teruggekoppeld naar degene die de melding heeft gedaan.  

 
 

1.3 Hulpdiensten 

 

11.  Ambulances en andere hulpdiensten moeten 24 uur per dag, 7 dagen van de week binnen de 

gestelde aanrijdtijden beschikbaar zijn. Met name de aanrijdtijden van ambulances moeten 

verbeterd worden. 

 

12. De totale brandweerinzet en de hiervoor beschikbare middelen moeten  passen bij de eisen die 

aan een moderne en effectieve brandweerorganisatie gesteld worden. Gezien de aanwezige 

hoogbouw dient de hoogwerker in Maassluis gestationeerd te blijven.  
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13. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, moeten ongestoord hun werk 

kunnen doen. Gemeente en politie moeten hard optreden tegen mensen die hen bedreigen of 

aanvallen. Bij geweld tegen medewerkers van de gemeente worden daders niet alleen 

strafrechtelijk, maar ook civielrechtelijk vervolgd. De inzet van de gemeente is om alle kosten - 

van ziekteverzuim tot slachtofferhulp- te verhalen op de daders. 

 

14. De schade aan publieke eigendommen veroorzaakt door vandalisme en vernieling wordt zo 

spoedig mogelijk hersteld en waar mogelijk verhaald op de daders. De preventieve werking van 

deze aanpak beoogt vernielingen in de stad te verminderen. 

 

 

1.4 Overig 

 
15. Het waarborgen van de industriële veiligheid, de aanpak van stankoverlast en het terugdringen 

van de uitstoot van schadelijke stoffen hebben hoge prioriteit. Hierbij is samenwerking met onze 

buurgemeenten van groot belang. DCMR en andere inspectiediensten moeten scherp toezien op 

het naleven van regels en vergunningen bij de bedrijven. Overtredingen worden daarbij in het 

belang van werknemers en omwonenden snel en adequaat aangepakt. Maassluis zet zich in voor 

voldoende krachtige bevoegdheden en sanctiemaatregelen om die veiligheid af te dwingen.  

 

16. Graag zouden we een centrale activiteit voor jongeren tijdens de jaarwisseling georganiseerd 

zien worden. Voorstellen hiertoe zullen, na beoordeling, gesteund en/of gefaciliteerd worden. 

 

17. Het aantal coffeeshops wordt niet uitgebreid. 
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Hoofdstuk 2 Stedelijke ontwikkeling en economie 

 

Inleiding 
Maassluis is sinds de jaren 90 bezig met een forse herstructurering: Er wordt volop gesloopt, 

vernieuwd, nieuw gebouwd en geïnvesteerd in de kwaliteit van de stad. Er is al veel bereikt en er is 

nog veel te doen. De komende jaren werken we aan het afmaken van grote projecten zoals het 

Balkon en de Burgemeesterswijk. Die projecten tonen aan dat in Maassluis, tegen de trend, blijft 

bouwen aan aantrekkelijke, gemengde wijken. Van projecten als de Dijk en de Dijkpolder is de 

besluitvorming afgerond en de uitvoering begonnen. Aan het begin van deze periode zullen we 

besluiten nemen over het project Binnenstad/Sluispolder-West. Daardoor zal minimaal de komende 

10 jaar opnieuw een wijk in transitie zijn. Die beslissingen nemen we dus zorgvuldig, met oog voor 

de inwoners van de stad.  

 

Afgelopen jaren is door raad en college geïnvesteerd in de relatie met de lokale ondernemers. Mede 

op basis hiervan hebben we een aantal speerpunten geformuleerd voor de ontwikkeling van de 

Maassluise economie. Het beter benutten van de kwaliteiten die Maassluis kenmerken, zoals de 

historische binnenstad en de ligging aan de Waterweg en de Vlieten, kan een impuls in de 

toerisme/recreatie economie opleveren.  

 

Prioriteiten 

 

2.1 Woningbouw 

 

1. Het beleid van het bouwen van gemengde wijken wordt voortgezet. Maassluis heeft opdracht 

van de stadsregio gekregen om met het aandeel sociale huurwoningen te zakken naar 38%. 

Tegelijkertijd blijkt uit recente onderzoeken van de provincie en ABF naar de regionale en lokale 

woningmarkt, dat er op termijn een tekort dreigt van goed betaalbare huurwoningen van 

woningbouw corporaties. Tegen die achtergrond is het volgende afgesproken:  

- Er worden gemengde wijken gebouwd die aansluiten bij de woonlasten die mensen in 

Maassluis, de regio en daarbuiten kunnen betalen, onderbouwd met inkomensgegevens; 

- De omvang, bezetting en verloop van de sociale voorraad wordt jaarlijks gemonitord; 

- In nieuwbouw- of herstructureringprojecten worden 33% goedkope huur- en 

koopwoningen gerealiseerd.  Er zullen zowel woningen onder de aftoppingsgrens als onder 

de huurtoeslaggrens worden gebouwd. Bij de koopsector worden de klassen aangehouden 

zoals die in Woon 2012 zijn vastgesteld: ‘zeer laag’, en ‘laag’; 

- Bestaande contracten met partijen worden gehonoreerd; 

- De verdere verdeling tussen middelduur en dure huur en koop is flexibel en per project te 

bepalen; 

- Er wordt ingezet op vormen van sociale koop (bijvoorbeeld via maatschappelijk gebonden 

eigendom en/of koopgarant constructies) om jonge gezinnen en starters aan Maassluis te 

binden; 
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- Mogelijkheden om te komen tot particulier opdrachtgeverschap (ook voor goedkopere 

woningen) en vrije kavels worden gestimuleerd. 

- Er moeten voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn. 

 

2. Er wordt blijvend ingezet op gemengde wijken in Maassluis: gemengd in huur- en koopprijs, 

maar ook gemengd in woningen voor jongeren, jonge gezinnen en senioren. Daarbij passen ook 

woningen die geschikt zijn voor werken aan huis.  

 

3. Starters op de woningmarkt krijgen financiële steun door middel van startersleningen. Ook voor 

starters van buiten Maassluis blijft de starterslening beschikbaar. Zo worden ook nieuwe 

inwoners naar Maassluis getrokken. 

 

 

2.2 Projecten 

 

4. Binnenstad/Sluispolder-West 

Sluispolder-West moet een gemengde wijk blijven met betaalbare, kwalitatief goede woningen 

voor iedereen: senioren, starters op de woningmarkt, jongeren en mensen met een laag, midden 

en hoog inkomen. De plannen voor Sluispolder-West kunnen niet los worden gezien van die van 

de Binnenstad en de Vliet. Het scharnierpunt van die plannen is het parkeerterrein aan de P.C. 

Hooftlaan/Zuidvliet (vroegere RK kerk). Het is gewenst om op de locatie parkeerterrein P.C. 

Hooftlaan een impuls aan de kwaliteit van de Binnenstad te geven. Onder andere door: 

- Ruimte te maken voor een zwaaikom met afmeermogelijkheden voor pleziervaart; 

- Ruimte te maken voor meer parkachtig groen, ook om het monumentale Schuurkerkje 

beter tot zijn recht te laten komen; 

- Ruimte te behouden voor parkeren voor de Binnenstad ook om die ruimte incidenteel in te 

kunnen zetten voor evenementen.  

 

Er wordt nader onderzoek gevraagd naar mogelijkheden van de bovengenoemde aanpassingen.  

 

De plannen Binnenstad/Sluispolder-West worden beoordeeld op de volgende criteria:  

- Voldoende woonruimte voor mensen met een laag of midden inkomen, waar onder 

specifiek starters en jongeren; 

- Voldoende huisvesting voor senioren van de Vliet; 

- Nieuwe school en sportzaal in een nieuwe wijk. 

 

5. Bij de voorziene aanpassingen in de Binnenstad wordt bekeken hoe er ruimte kan worden 

gemaakt voor een zogenaamd 'straatje van ambachten'. Door te voorzien in kleinschalige 

winkelruimte met betaalbare tarieven gericht op de oude ambachten kunnen we bedreigde 

ambachten een nieuwe toekomst geven.  Ook het onderwijs kan een rol spelen: Ten eerste door 

het overbrengen van kennis tussen ouderen en jongeren en tussen verschillende 

opleidingsniveaus. Ten tweede wordt gestreefd naar het zichtbaar maken van nieuwe 

eigentijdse ambachten om zodoende de stad aantrekkelijk te maken voor bewoners en 

toeristen. 
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6. De Vliet 

Voordat de Vliet gesloopt gaat worden, moeten voldoende betaalbare vervangende woningen 

zijn gerealiseerd. De verhuizing van de bewoners van De Vliet zal via een gedegen sociaal plan, 

dat na het sloopbesluit van kracht wordt, met maatwerk plaatsvinden. Er wordt daarbij een 

maximale inspanning gedaan om voor de senioren die dan in de Vliet wonen, ook in het centrum 

weer geschikte huisvesting te vinden, in combinatie met passende, gezamenlijke voorzieningen. 

Dit proces verdient goede voorlichting, begeleiding en duidelijke termijnen voor de betrokken 

inwoners. 

 

7. Burgemeesterswijk 

De Burgemeesterswijk is een wijk in transitie. Er is al veel gesloopt, gebouwd en opgeknapt. De 

komende jaren zal de Burgemeesterswijk verder worden vervolmaakt volgens het masterplan. 

Eén en ander zo veel mogelijk volgens de laatste planning. Prioriteit ligt bij het ontwikkelen van 

de braakliggende gronden.  

 

8. Kapelpolder 

De Kapelpolder kenmerkt zich als een wijk waar wonen en werken naast elkaar blijvend zullen 

bestaan. De gemeente heeft een verbindende rol en faciliteert de wijk zo, dat zowel bedrijven 

als inwoners op een goede manier kunnen werken en wonen. Dit betekent dat naast betere 

groenvoorzieningen ook samen met betrokken ondernemers en eigenaren bekeken wordt hoe 

verouderde bedrijfspanden kunnen worden gerevitaliseerd tot moderne, hoog gekwalificeerde 

bedrijfspanden. 

 

9. De Dijk en De Kade 

De verdere ontwikkeling van de Dijk en de Kade maakt infrastructurele aanpassingen 

noodzakelijk. Het doortrekken van de Laan 1940-1945 naar ‘t Hoofd is een randvoorwaarde voor 

de ontwikkeling van de Kade. Bij de ontwikkeling van de Kade kan dan een nieuwe ontsluiting via 

de Kade voor verkeer vanaf de Dijk en de Vlaardingsedijk gerealiseerd worden. 

 

10. Speciale aandacht is er voor de leefbaarheid van de wijken waar herstructurering plaatsvindt: 

Burgemeesterswijk en Sluispolder-West. Braakliggende gronden  kunnen in overleg met 

inwoners worden ingevuld met passende voorzieningen zoals bijvoorbeeld trapveldjes of andere 

speelvoorzieningen. 

 

11. Bij het ontwikkelen en planvorming voor nieuwbouw of herstructurering gaan we zeer 

terughoudend om met het uitgeven van mandelig gebied.  

 

12. Bij nieuwbouw- en herstructureringsprojecten wordt zeer zorgvuldig omgegaan met het 

invoeren van parkeren op eigen terrein. Via duidelijke voorwaarden, eisen, planbeschrijvingen 

en regelgeving zal moeten worden voorkomen dat er omslachtige parkeeroplossingen ontstaan 

die in de praktijk leiden tot parkeeroverlast op de publieke parkeerplaatsen. 
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2.3 Economie 

 
13. Onze visie op de ontwikkeling van de Maassluise economie heeft de volgende speerpunten: 

- Ontwikkelen en integreren van Citymarketing; 

- Uitbreiding toerisme-economie; 

- Behouden en faciliteren van de huidige economische bedrijvigheid; 

- Scheppen van nieuwe werkgelegenheid; 

- Extra aandacht voor innovatieve bedrijven; 

- Uitbreiding van de zorgeconomie; 

- Optimalisatie winkelvoorzieningen; 

- Acquisitie nieuw  en huidige bedrijfsterreinen; 

- Verbeteren huidige bedrijfsterreinen. 

 

14. Het bieden van snelle en adequate service kan het bedrijfs- en vestigingsklimaat bevorderen. 

Daarom moet de gemeente één aanspreekpunt hebben voor bedrijven. Daar moet goede 

dienstverlening door de gemeente worden geboden en moet worden gezorgd voor een snelle 

afhandeling van procedures. We staan positief tegenover nieuwe initiatieven voor 

ondersteuning van startende ondernemers door ervaren ondernemers. Nadrukkelijk wordt 

gezocht naar versterking van netwerkmogelijkheden en samenwerking tussen ondernemers. 

MovE kan hierbij een belangrijke rol spelen.  

 

15. De economie van Maassluis draait om een goed lokaal ondernemersklimaat, waarbij zowel 

bestuurlijk  als ambtelijk structureel wordt samengewerkt met de ondernemers uit Maassluis die 

vertegenwoordigd zijn in de ondernemersvereniging MovE. 

 

16. De gemeente brengt in kaart of een leegstandsverordening bijdraagt aan het terugdringen 

van de leegstand van winkel- en kantoorpanden.  

 

 

2.4 Toerisme 

 

17. Recreatie en toerisme zijn aanjagers voor de plaatselijke economie en moeten worden versterkt 

door middel van een consistent en wervend beleid dat door bedrijven, organisaties en de 

gemeente samen wordt vormgegeven en uitgedragen.  

 

18. Maassluis heeft een aantrekkelijke binnenstad, een aantal musea, monumentale panden en een 

unieke museumhaven. Ter versterking van het toerisme moeten deze steviger worden 

gepromoot. 

 

19. Om het watertoerisme verder te ontwikkelen moeten bruggen die dat belemmeren, weer 

makkelijk open en dicht kunnen. Bootjes moeten kunnen afmeren aan de Noordvliet en 

Veerstraat bij nieuw te realiseren passantenplaatsen. Een zwaaikom bij de Schuurkerk en de 

opening van de Monstersche Sluis kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van het 

watertoerisme. 
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Hoofdstuk 3 Stedelijk beheer en duurzaamheid 

 

Inleiding 
Een stad wordt nergens zo beleefd als in de openbare ruimte. Goed onderhouden wegen, 

speelvoorzieningen en groen zijn belangrijk om de leefbaarheid te vergroten en om Maassluis 

mooier te maken. In de buurten van de stad ontmoeten mensen elkaar. De gemeente en inwoners 

zorgen er samen voor dat straten schoon en veilig zijn, dat er aantrekkelijk groen is en dat er volop 

speelplekken zijn voor kinderen om buiten te spelen. Onze ambitie is helder: Wij streven naar 

buurten die schoon, heel, veilig en sociaal zijn.  

 

Prioriteiten 
 

3.1 Openbare ruimte 
 
1. Een groener Maassluis: In het beleid van de gemeente wordt een hogere prioriteit gegeven om 

het de beleving van groen in onze stad te vergroten  

- Vergroening van de toegangswegen en doorgaande routes. Maassluis wordt een groene 

stad door te werken aan bloemrijke bermen, uitbreiding van het bomenbestand en door 

meer heggen als afscheiding te gebruiken.  

- Een groener Maassluis door een structurele verbeterslag en incidentele impulsen in het 

groenonderhoud en de groenaanleg. Zo wordt werk gemaakt van een zichtbaar groenere 

stad: In de wijken en langs de wegen. 

 

2. Teneinde een beeld te krijgen van de staat van onderhoud van de openbare ruimte wordt één 

maal per drie jaar een schouw uitgevoerd. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat het 

onderhoud aan wegen, bruggen en kademuren tijdig en duurzaam wordt uitgevoerd. 

 

3. Buitenspelen is belangrijk. De informele en formele speelruimte van kinderen wordt in Maassluis 

flink uitgebreid. Speelgelegenheden zijn niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van 

kinderen, maar zijn ook de ontmoetingsplekken in de wijk. 

- Schoolpleinen worden in samenspraak met de scholen omgevormd tot aantrekkelijke 

speelplekken in de wijk (bij voorkeur vergroenen); 

- Meer speeltuintjes, meer formele en informele speelruimte voor kinderen in de eigen wijk; 

- Over de stad verspreid ook speelgelegenheden voor kinderen met een lichamelijke 

beperking. 

 

4. Nu de binnenstad mooi is opgeknapt wat betreft de bestrating en verlichting, is de 

volgende stap een strak reclamebeleid vaststellen, zodat de prachtige historische 

Maassluise binnenstad optimaal tot zijn recht komt met reclame-uitingen die recht doen 

aan de kwaliteit en uitstraling van de historische binnenstad.  

 

5. De openbare ruimte en publieke voorzieningen worden volledig toegankelijk gemaakt. Bij 

(nieuwe) zorgfaciliteiten, scholen en speelvoorzieningen spreekt dat voor zich. Stoepen worden 
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binnen vier jaar voorzien van op- en afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Extra 

aandacht moet er zijn voor mindervaliden, senioren en kinderen.  

 

6. De openbare ruimte rondom bedrijventerreinen en winkelcentra moet goed onderhouden 

worden en aantrekkelijk blijven. Afstemming en samenwerking met en door belanghebbenden is 

onderdeel van planvorming en uitvoering. Afspraken over parkmanagement, Bedrijven 

InvesteringsZones (BIZ) zijn hierbij goede mogelijkheden, waarbij de gemeente een regiefunctie 

heeft en zo nodig een initiërende rol. 

 

7. Openbare verlichting zorgt voor veilige verkeersdeelname in de donkere uren maar geeft ook 

een gevoel van veiligheid aan gebruikers van de openbare ruimte: Op straat én in de parken. Er 

wordt gewerkt aan voldoende en goed werkende verlichting op straat en in de parken. Met 

Stedin en het onderhoudsbedrijf voor de openbare verlichting worden (bindende) afspraken 

gemaakt over het oplossen van storingen, beheer en onderhoud. 

 

 

3.2 Verkeer 

 

8. Het fietsgebruik in Maassluis moet verder worden gestimuleerd. Dit kan enerzijds door 

bestaande fietspaden te verbeteren (waar mogelijk asfalteren) en anderzijds door onderhoud 

eerder uit te voeren. Waar mogelijk, worden fietspaden omgevormd naar 

tweerichtingsfietspaden, of vrijliggend aangelegd (ook in 30 km/u zones). Mogelijkheden om 

fietsen te stallen worden waar mogelijk verbeterd en/of uitgebreid. Nadrukkelijk worden daarbij 

ook extra stallingmogelijkheden voor fietsen bij scholen, in het centrum en bij de stations 

onderzocht. De gratis bewaakte fietsenstalling bij de Koningshoek blijft behouden. Deze 

verbeteringen moeten bijdragen aan het verhogen van het fietsgebruik binnen Maassluis. 

 

9. De gemeente gaat de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren door rondom scholen 

schoolzones in te richten. Naast de omgeving van scholen wordt ook werk gemaakt van het 

verkeersveilig maken van de woonschool/routes en van de omgeving van sportverenigingen 

voor kinderen. 

 

10. De inzet is om woonwijken, bedrijventerreinen en de nieuwe begraafplaats bereikbaar te maken 

met vormen van openbaar vervoer. Hiervoor treedt de gemeente onder meer in overleg met de 

vervoersaanbieders en de stadsregio/metropoolregio.  

 

11. In het belang van ondernemers en winkelend publiek zal geen betaald parkeren in de stad 

worden ingevoerd, behoudens het heffen van leges voor het verstrekken van 

parkeerontheffingen. 

 

12. De Vloot wordt beter bereikbaar gemaakt door middel van het permanent openstellen van de 

‘ambulance doorgang’ op de oude Maasdijk/Vloot. 
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13. De route P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat, Marelplein, Wagenstraat moet geen doorgaande 

route door de stad meer zijn. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer moet om het centrum 

heen worden geleid. Deze centrumroute moet veiliger en aantrekkelijker worden, o.a. voor 

fietsers en voetgangers. De mogelijkheid wordt onderzocht om van deze route een  30 km/u-

gebied  te maken. De bereikbaarheid van de Binnenstad blijft gewaarborgd, inclusief de 

doorgaande busroute. Voor de bevoorrading van winkels en bedrijven in de Binnenstad worden 

overlastbeperkende alternatieven nader onderzocht, in samenwerking met de Stadsregio en 

later de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio. 

 

14. De verkeerssituatie op het kruispunt Dr. A. Schweitzerdreef-Maasdijk moet worden verbeterd. 

Uit de wegenstructuurvisie blijkt dat daar binnenkort een verkeersregelinstallatie nodig is om de 

doorstroming te waarborgen. Er wordt nagegaan of hier alsnog voor een alternatief kan worden 

gekozen. Streven is dit knelpunt zo voortvarend mogelijk, binnen deze bestuursperiode, aan te 

pakken 

 

15. Veiligheidsbevorderende maatregelen op de Julianalaan en de Vlaardingsedijk (o.a. vanwege  

het fietsverkeer naar Vlaardingen en de route naar de verenigingen onderaan de dijk) kunnen 

gerealiseerd worden door een nieuwe ontsluiting via de Kade. 

 

16. We waren, zijn en blijven tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. Als de Blankenburgtunnel 

er toch zal komen, moet deze zo goed mogelijk worden ingepast: niet zien, horen of ruiken en 

optimale inpassing in het polderlandschap.  

 

 

3.3 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk uitgangpunt voor het totale beleid van de gemeente. Steeds 

meer inwoners, organisaties en bedrijven worden zich bewust van het belang van duurzaamheid. De 

technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan hard en bieden grote nieuwe kansen. Daarvan 

moet Maassluis optimaal gebruikmaken. Het concept van integrale duurzaamheid (integrated 

sustainability) biedt interessante aanknopingspunten voor de op te stellen strategische 

structuurvisie. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in duurzaamheid en dat zal worden voortgezet. 

Het blijft van groot belang om instellingen, bedrijven en bewoners te informeren, stimuleren en 

adviseren om duurzamer te leven en werken.  Het duurzaamheidscentrum vervult daarin een 

belangrijke taak en laat kinderen kennismaken met natuur en het milieu. 

 

17. De gemeente heeft een voorbeeldrol in duurzaam beheer en is het verplicht aan haar inwoners 

duurzaam zuinig om te gaan met de leefomgeving, voertuigen en gebouwen. Door het uitwerken 

van duurzaamheidsmaatregelen, waaronder verdere invoering van energiebesparing en CO2-

reductie kunnen kosten worden bespaard. De kostenbesparing bestaat uit lagere kosten van 

energie, onderhoud en gebruik van grondstoffen. 

 

18. Ondergrondse afvalbakken maken een wijk schoner en netter. Ze voorkomen zwerfafval en 

hebben veel meer inhoud dan bovengrondse containers. Dit betekent winst in de kosten voor 

het legen van de containers. Er wordt overgegaan tot plaatsing van ondergrondse afvalbakken in 

de gehele stad. Het succes van de inzameling van plastic vraagt om ondergrondse inzameling. 
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19. Het percentage gescheiden afval moet verbeteren  en voldoen aan de gestelde normen. Vooral 

bij GFT en plasticafval is een grote winst te behalen. Ook de optie tot nascheiding van afval 

wordt bestudeerd in combinatie met de grote stromen via voorscheiding. 

 

20. Er wordt actief naar samenwerking gezocht met de Technische Universiteit Delft, Erasmus 

Universiteit en (technische) hogescholen op het gebied van duurzaamheid en innovatie in de 

zorg en in de openbare ruimte. 

 

21. Kansen m.b.t. duurzaam (ver)bouwen worden optimaal benut: Energiezuinige nieuwbouw wordt 

de norm. Duurzame investeringen in woningen, instellingen en bedrijven zullen worden 

bevorderd. De gemeente zal daarover actief informeren, stimuleren, inspireren. 

 

22. Er worden blijvend inspanningen gepleegd om de geluidshinder van de A20 te beperken met 

fysieke geluidswerende maatregelen. 

 

23. Maassluis is een compacte stad met een dichtstedelijke bebouwing waar geen ruimte is voor het 

plaatsen van windparken, windmolens en of windturbines. Indien de gevolgen van molens en 

turbines onevenredig nadelig zijn voor Maassluis en haar bewoners, stelt de gemeente alles in 

het werk om plaatsing ervan te voorkomen:  

- Wet- en regelgeving (milieueffecten) inzake het plaatsen van windmolens/turbines; 

- Het plaatsen van windmolens/turbines binnen de invloedsfeer van de Maassluise 

bebouwing, maar buiten de gemeentegrenzen;  

-  Goed bestuurlijk overleg in de breedste zin des woord. 

 

24. Binnen de gemeentegrenzen wordt  - vanuit de duurzaamheidvisie - wel beoordeeld of 

kleinschalige inpassing van windenergie op maatwerk niveau mogelijk is. Hierbij wordt 

terughoudend gehandeld en nadrukkelijk getoetst aan: 

- Landschappelijke benadering; 

- Goede ruimtelijke ordening; 

- Flora en fauna; 

- Infrastructurele veiligheid (waterveiligheid, wegen); 

- Slagschaduwhinder; 

- Cumulatieve geluidshinder;  

- Effecten op gezondheid (gevoel); 

- Algemeen ruimtelijk beleid  (Rijk, provincie, regionaal, gemeentelijk). 
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Hoofdstuk 4 Onderwijs en jeugd 

 

Inleiding 
Ieder kind heeft het recht om zorgeloos en gezond op te groeien in een veilige omgeving. Maassluis 

biedt daarvoor een prachtige plek. Met veruit de meeste jongeren gaat het dan ook goed. Dan moet 

de overheid ook op afstand blijven en ouders alleen desgevraagd ondersteuning en advies bieden. 

Bij het bieden van passende hulp geldt: zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.  

 

Alle kinderen hebben recht op een goede start en bieden we gelijke kansen. Zo werken we 

bijvoorbeeld taalachterstanden via de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zo snel mogelijk weg. 

Voor de steun aan jongeren met ernstige problemen, die er zelf of met hun ouders niet uitkomen, 

wordt de gemeente binnenkort ook verantwoordelijk (decentralisatie jeugdzorg). Daarbij wordt de 

bureaucratie en verkokering die de jeugdzorg nu kenmerken doorbroken en bieden we passende, 

integrale zorg, zo dicht mogelijk op het gezin.  

 

Op school krijgen kinderen in Maassluis kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en 

sociale vaardigheden centraal staan. Onderwijs stimuleert kinderen en volwassen in hun 

ontwikkeling en ontplooiing en bevordert de sociale contacten en integratie. Goed onderwijs is 

essentieel om talenten van jongeren te ontdekken en te ontwikkelen om de eigen potentie volop te 

benutten. Kinderen met een beperking of gedragsproblemen hebben recht op een passende 

onderwijsplek. Dat kan of in speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school 

(passend onderwijs). 

 

Prioriteiten 
 

4.1 Jeugd 

 

1. Hulp in de directe omgeving van het gezin verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van 

het kind en gezin, maar bespaart de samenleving ook geld. De gemeente voert regie over dit 

integrale jeugd- en jongerenbeleid. 

 

2. Bij een gezin is één regisseur actief die de hulpverlening coördineert: Eén gezin, één plan. 

 

3. Er wordt ingezet op het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen. 

 

4. Sport en cultuur zijn een wezenlijk onderdeel van integraal jeugdbeleid. 

 

5. Door de inzet van de combinatiefunctionarissen en bijvoorbeeld ook via pauzesport wordt 

bevorderd dat alle kinderen gaan sporten en bewegen.  

 

6. Een goed jongerencentrum is belangrijk om jongeren een adequate begeleiding te bieden. Er 

wordt nagegaan of binnen het beschikbare budget, en zo mogelijk met hulp van vrijwilligers, kan 

worden overgegaan tot het verruimen van de inloopmogelijkheden bij jongerencentrum InBlik. 
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7. In het te formuleren jeugdbeleid wordt specifiek aandacht besteed aan voorzieningen en 

behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

 

 

4.2 Onderwijs 

 

8. Scholen en andere maatschappelijke instellingen moeten bij voorkeur multifunctioneel worden 

gebruikt. Om die reden zijn wij groot voorstander van het bredeschoolconcept. Hierin is de 

school de spil in de wijk. Benodigd budget komt van alle betrokken partijen. De ontwikkeling van 

Integrale KindCentra (IKC) moet worden gestimuleerd. IKC’s bieden de mogelijkheid aan 

kinderopvang, BSO, peuterspeelzalen en onderwijs om vanuit een gezamenlijke pedagogische 

visie een voorziening te bieden voor kinderen van tenminste 0-12 jaar. 

 

9. De interesse in techniek kan niet vroeg genoeg aangewakkerd worden. De samenwerking tussen 

het voorbereidend technisch- /beroepsonderwijs en lokale en regionale bedrijven moet actief 

worden gestimuleerd. De gemeente zet zich samen met het bedrijfsleven in om technische 

opleidingen te promoten en zet een ‘techniek-menu’ voor het basisonderwijs op. 

 

10. Het is een gemeentelijke taak om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met theater 

en muziek. Muziek- en theaterlessen die onder schooltijd worden aangeboden hebben het 

grootste bereik. Daarom gaan we in overleg met partijen om muziek- en theaterlessen in de klas 

structureel in te voeren. 

 

11. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs moet worden gestimuleerd. 

 

12. Overgewicht (o.a. bij de jeugd) is een groeiend probleem dat actief moet worden bestreden. 

Onder andere door voorlichting op scholen en aan ouders. Ook worden scholen gewezen op 

gezonder aanbod in schoolkantines. 

 

13. Om ook in de toekomst voldoende vrijwilligers te houden is het belangrijk om jongeren 

enthousiast te maken voor het vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage biedt een uitgelezen 

kans om jongeren kennis te laten maken met vele vormen van het vrijwilligerswerk en moet 

daarom in Maassluis behouden blijven. 

 

14. Taalachterstanden moeten worden weggewerkt. Daarom wordt maximale deelname aan 

voorschoolse opvang met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gestimuleerd en 

georganiseerd.  

 

15. In overleg met het onderwijsveld wordt de mogelijkheid tot het aanleggen van schooltuintjes 

bezien. 
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Hoofdstuk 5 Werk en inkomen  

 

Inleiding 
De gemeente krijgt binnenkort de volledige verantwoordelijkheid voor de sociale regelingen. 

Samenwerken met Schiedam en Vlaardingen op elk gebied van de sociale dienst inclusief de 

beschutte werkvoorziening en de re-integratie geeft op de middellange termijn de mogelijkheid met 

de beperkte middelen zo veel mogelijk te doen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Wij zullen zeer zorgvuldig omgaan met de kwetsbare mensen die in de sociale werkplaats werken . 

Met de komst van de Participatiewet en de bovengemeentelijke samenwerking zullen we scherp 

letten op de belangen van deze mensen. Het participatiebudget zullen we maximaal benutten om de 

kansen van mensen op werk te vergroten. In deze economisch moeilijke tijd is een actief beleid 

hierbij onmisbaar. Jongeren tot 27 jaar moeten met alle mogelijkheden worden gestimuleerd om 

hun startkwalificaties (diploma’s) te halen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In het 

sociaal akkoord hebben bedrijfsleven, vakbonden en overheid afspraken gemaakt. Onder andere 

over 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 100.000 in reguliere 

bedrijven. Lokaal en regionaal moeten we aan de slag met goede uitvoering van deze afspraken.  

 

Prioriteiten 
 

5.1 Werk 

 

1. Meedoen in onze samenleving staat centraal.  Inwoners die in een uitkeringssituatie zijn 

geraakt, moeten zo snel mogelijk weer aan het werk komen en in een eigen inkomen kunnen 

voorzien. Deze inwoners zijn daarvoor eerst zelf verantwoordelijk. Wie niet op eigen kracht 

weer aan het werk kan komen, helpen we daarbij.  

 

2. Met een regionale aanpak willen we samen met het bedrijfsleven de werkloosheid 

terugdringen. Extra aandacht en inzet voor Maassluise (allochtone) jongeren en ouderen is 

daarbij hard nodig.  

 

3. Als gemeente geven we het voorbeeld en motiveren en inspireren we het bedrijfsleven om ook 

verantwoordelijkheid te nemen om iedereen mee te kunnen laten doen in onze samenleving. 

 

4. De gemeentelijke organisatie zorgt zelf voor voldoende stageplekken c.q.  

werkervaringsplekken. De gemeente heeft deze al, maar zal significant meer plekken creëren. 

Ook worden er werkervaringsplekken gereserveerd voor langdurig werklozen en 

arbeidsgehandicapten. 

 

5. Het streven is om het bedrijven eenvoudiger te maken werkervaringsplaatsen te creëren. Als 

bedrijven meer van dergelijke plaatsen hebben, nemen zij hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en worden meer mensen naar werk of zelfs aan werk geholpen.  

 

6. Regionale samenwerking is nodig voor het zo snel mogelijk aan het werk helpen van werklozen 

en mensen met een arbeidsbeperking.  Zowel bij de uitvoering van de gedecentraliseerde 
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zorgtaken als bij de uitvoering van de Participatiewet kan samenwerking met andere 

gemeenten leiden tot kwaliteitsverbetering en meer efficiency. Dit mag niet ten koste gaan van 

de democratische controle door de raad.  

 

 

5.2 Inkomen 

 

7. Sociaal armoedebeleid betekent, naast  een optimaal bereik van de collectieve voorzieningen, 

ook steeds meer maatwerk. Het gaat erom dat kwetsbare inwoners worden ondersteund met de 

juiste hulp en binnen redelijke uitvoeringskosten. 

 

8. Kinderen die opgroeien in armoede en daarmee hun startkansen beperkt zien, moeten 

structurele hulp krijgen om gelijke kansen te creëren. Er wordt ingezet op zo veel mogelijk 

structurele hulp, onder andere door middel van de Rotterdampas en het vastgestelde 

kindpakket. 

 

9. Indien er bezuinigd moet worden, zullen de lagere inkomensgroepen zoveel als mogelijk 

worden ontzien.  

 

10. De tegenprestatie in de bijstand wordt op een rechtvaardige wijze ingevoerd. Zo wordt bij re-

integratieverplichtingen ook rekening gehouden met mantelzorgtaken of medische 

beperkingen. 

 

11. Er moet sprake zijn van een optimale schuldhulpverlening. Dus geen wachtlijsten, maar wel 

optimale samenwerking tussen alle betrokken organisaties. Binnen maximaal 2 weken starten 

met de schuldhulpverlening. Ondersteuning van particulier initiatief schuldhulp 

(BOOM/Humanitas) doet recht aan het maatschappelijk draagvlak om preventie van schulden 

mogelijk te maken.  

 

12. Bij de vorming van de regionale sociale dienst ‘Stroomopwaarts’ houden we de toegevoegde 

waarde voor de inwoners van Maassluis in het oog. In Maassluis moet de front-office functie 

behouden blijven. 

 

 

5.3 Overig 

 

13. Jaarlijks zal een ‘Sociaal Beraad’ worden georganiseerd. Maatschappelijke organisaties en 

verenigingen, waaronder ook kerken, moskeeën en sportverenigingen, nemen hieraan deel met 

als doel input te leveren voor een optimaal armoedebeleid in Maassluis. 

 

14. De Voedselbank in Maassluis speelt, naast het verstrekken van voedselpakketten e.d., ook een 

belangrijke rol in het leveren van hulp bij preventie, signalering van knelpunten en 

doorverwijzingen. Zolang het nodig is, ondersteunt de gemeente de Voedselbank. 
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15. De controle op misbruik van of fraude bij uitkeringen blijft onverminderd scherp en waar nodig 

worden sancties opgelegd. Misbruik van de sociale voorzieningen is niet alleen misbruik van 

belastinggeld, maar ondermijnt ook het maatschappelijk draagvlak voor de cruciale steun aan 

de mensen die op of onder het minimum leven. 

 

16. Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. Wij willen een 

daadkrachtige aanpak op lokaal niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 20 - 
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Hoofdstuk 6 Zorg en welzijn 

 

Inleiding 
De taken die van het Rijk naar de gemeente komen op het gebied van zorg, jeugd en arbeid geven 

nieuwe kansen om de kwaliteit van zorg voor de inwoners te realiseren. De gemeente heeft de 

komende jaren de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren 

bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun 

netwerken te versterken. Wij kiezen voor een zorgzame samenleving. Zorg is een gedeelde 

verantwoordelijkheid, een gemeenschappelijke taak van inwoners, overheid en maatschappelijk 

actieve partijen. Een belangrijk onderdeel van de zorg worden de mantelzorg en de vrijwilligers in de 

zorg. Er wordt een groot beroep gedaan op deze mensen. Het steunpunt Mantelzorg en organisaties 

voor vrijwilligers in de zorg zullen gefaciliteerd blijven.  

 

We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een 

ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Dit betekent dat 

deze voorzieningen toegankelijk en bereikbaar dienen te zijn. Goede voorlichting en informatie zijn 

onmisbaar. Zo willen we voorkomen dat kwetsbare inwoners van Maassluis bij deze grote 

veranderingen in de problemen komen.  

 

Prioriteiten 
 

6.1 Zorg 
 
1. De nieuwe zorgtaken worden rechtvaardig ingevoerd. Iedereen die zorg of ondersteuning nodig 

heeft en via het eigen netwerk niet voldoende kan worden ondersteund, moet zorg krijgen 

vanuit de gemeente.  Alle inwoners van Maassluis die ondersteuning nodig hebben, moeten 

deze ook krijgen. Dit betekent dat deze voorzieningen toegankelijk en bereikbaar dienen te zijn. 

Zorgbehoevende mensen in Maassluis zullen steun en zorg ontvangen.  

 

2. Zorg en welzijn moeten dichtbij de inwoners beschikbaar zijn. Hierbij wordt gekozen voor een 

wijkgerichte benadering. Zorgpartijen en eerstelijnsgezondheidszorg werken samen in 

wijkgerichte zorg.  

 

3. Lokaal maatwerk is essentieel voor een goede werking van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. Daarbij wordt nog meer dan nu niet uitgaan van de vraag “waar heb ik recht 

op”, maar “wat heb ik nodig” en wat kan ik zelf bijdragen om mee te kunnen doen. De zorg 

wordt in beginsel in de directe omgeving aangeboden: eerst lokaal, dan regionaal.  

 

4. Het is belangrijk dat ook de lokale overheid mensen waar mogelijk keuzevrijheid biedt. Dit kan 

via de persoonsgebonden budgetten (PGB), maar ook in andere vormen waarop mensen zorg en 

(huishoudelijke) ondersteuning kunnen inkopen. De gemeente voorziet hierbij in heldere criteria 

op basis waarvan beoordeeld wordt of iemand toegang heeft tot zorg. Het begrip ‘gebruikelijke 

zorg’ wordt zorgvuldig ingevuld: Zorg mag niet te snel overgelaten worden aan de 
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mantelzorgers. Voldoende ruimte voor maatwerk waar dat kan, binnen redelijke 

uitvoeringskosten.  

 

5. Voor de extra taken die naar de gemeente komen, op het gebied van jeugdzorg, zorg en sociale 

zaken  (Participatiewet) worden extra middelen ontvangen. Die middelen zullen worden ingezet 

voor deze sociale doelen en gaan niet naar de spreekwoordelijke lantarenpalen. Gestreefd 

wordt naar een structureel evenwicht tussen deze kosten in het sociaal domein en de daarvoor 

ontvangen rijksmiddelen. Overschrijdingen kunnen daarbij incidenteel voorkomen en zullen dan 

voor rekening van de algemene reserve komen, gelet op het open einde karakter van de sociale 

regelingen. Indien er zich overschrijdingen voordoen, zullen de oorzaken goed worden nagegaan 

en zal het beleid worden bijgestuurd om binnen het budget te blijven. Maar niet zonder 

zorgvuldig naar de sociale effecten daarvan te kijken.  

 

6. Mantelzorgers zijn cruciaal voor de toekomst van de zorg, waarbij we in Maassluis meer dan nu 

ook moeten omzien naar elkaar. Er zullen extra mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning 

worden ontwikkeld. Hierbij wordt:  

- Extra aandacht gegeven aan de positie en ondersteuning van jonge mantelzorgers; 

- Binnen de wettelijke mogelijkheden soepel en snel omgegaan met verzoeken van 

huisaanpassingen i.v.m. mantelzorg en plaatsing van zogenoemde zorg-units. 

 

7. Uitgangspunt is dat de senioren zo lang mogelijk regie over het eigen leven moeten kunnen 

voeren. Senioren moeten zo lang mogelijk actief kunnen blijven en zich blijven ontwikkelen, met 

een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Goede en toegankelijke voorzieningen (o.a. sport, 

cultuur, vervoer) zijn daarbij een belangrijke factor. 

 

8. De polikliniek in Maassluis is een basisvoorziening. Deze moet worden behouden en als zich 

daarvoor kansen voordoen worden uitgebreid. 

 

9. Bij inkoop en aanbestedingstrajecten (o.a. van de zorg) is er maximale aandacht voor de positie 

van de vele (Maassluise) medewerkers in de zorg.  

 

 

6.2 Integratie 
Integratie is meedoen. We leven in Maassluis met inwoners van allerlei achtergronden door elkaar. 

Dat gaat meestal ontspannen, maar nog niet altijd. Problemen die zich voordoen willen we met 

elkaar oplossen, met wederzijds respect voor verschillen over en weer. We praten bijvoorbeeld niet 

slechts over nieuwe Nederlanders, maar praten juist mèt nieuwe Nederlanders. Het Platform 

Kleurrijk Maassluis is belangrijk om deze soms lastig te bereiken doelgroep te informeren en te 

betrekken. Het stimuleren van actieve deelname van nieuwe Nederlanders in het verenigingsleven 

(cultuur, welzijn, sport) is een middel om meer nieuwe Nederlanders mee te laten doen in Maassluis 

in plaats van alleen in de eigen kring.  

 

10. Beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk voor een goede deelname aan de Maassluise 

samenleving. Daarbij hoort ook wederkerigheid: De gemeente investeert o.a. in voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) om taalachterstanden bij kinderen weg te nemen. Van ouders 
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wordt ook inzet verwacht om die taalachterstanden op te lossen en te voorkomen bij jongere 

broertjes en zusjes. 

 

11. Er worden specifiek programma’s ontwikkeld voor oudere migranten die taalachterstand 

hebben en in een sociaal isolement zitten of dreigen te raken. Ook het leren kennen van de 

mogelijkheden van zorginstellingen krijgt hierin een plaats.  

 

12. De ondersteuning die Vluchtelingenwerk biedt bij integratie is belangrijk. Samen met 

Vluchtelingenwerk wordt bekeken hoe die ondersteunende rol versterkt kan worden. 

 

13. Discriminatie wijzen wij ten stelligste af. Er wordt verder gewerkt aan de actieve bestrijding van 

discriminatie. 
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Hoofdstuk 7 Sport, recreatie, cultuur en monumenten 

 

Inleiding 
Een plezierige woonplaats is meer dan alleen de plek waar je woont. In een plezierige woonplaats 

kan je je ontwikkelen, kan je sociale netwerken opbouwen en kan je je passies uitleven in sport of 

cultuur. Goede sport-  en cultuurvoorzieningen bieden daarvoor de mogelijkheden en zijn daarmee 

van grote waarde. Sporten is gezond en brengt mensen bijeen. Cultuur verbindt en verrijkt onze stad 

in aantrekkelijkheid en diversiteit, ook voor de jeugd. Goede recreatieve voorzieningen in en om 

Maassluis voorzien in de behoefte aan ruimte voor ontspanning. 

 

Prioriteiten 
 

7.1 Sport  
 
1. Sporten stimuleert een gezond en sociaal leven en moet bereikbaar zijn voor alle 

leeftijdscategorieën en mensen met een beperking. Sportverenigingen, scholen en 

buitenschoolse opvang moeten nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk 

te stimuleren tot bewegen. 

 

2. Er wordt ingezet op meer kunstgrastrapveldjes en pannaveldjes in de wijk om zo de jeugd meer 

te laten sporten en bewegen. Dat biedt veel voordelen. Jongeren die sporten hangen 

bijvoorbeeld niet in de wijk of in een winkelcentrum rond.  

 

3. Het streven is om de buitensportcomplexen en gemeentelijke binnensportaccommodaties goed 

te onderhouden en te beheren. De in de sportnota genoemde maatregelen om 

sportaccommodaties op een goed kwaliteitsniveau te brengen, moeten  zonder vertraging 

worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de tarieven voor verenigingen redelijk blijven.   

 

4. Duurzaamheid binnen de sport wordt bevorderd. Bij investeringen in sportaccommodaties, zoals 

renovatie van accommodaties, kleedkamers, fietsenstallingen en andere facilitaire onderdelen 

wordt altijd een duurzaamheidsafweging gemaakt ten aanzien van energie, onderhoud en 

restlevensduurverwachting. In dat kader zullen ook mogelijkheden voor nieuwbouw in 

overweging worden genomen. 

 

5. Initiatieven op het sportieve en culturele vlak worden met een positieve grondhouding 

tegemoet getreden. 

 
 

7.2 Recreatie 
 

6. Gelet op het beperkte oppervlakte van Maassluis en de zeer dichte bevolkingsdichtheid zijn voor 

recreatie voor onze inwoners goede fiets- en wandelroutes in en om Maassluis van groot belang. 

Maassluis blijft met regionale partners investeren in en toezien op de kwaliteit en kwantiteit van 

de recreatievoorzieningen in de directe omgeving van onze stad.  
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7. Wij hechten aan het open karakter van het veenweidegebied van Midden Delfland en het 

realiseren van aantrekkelijke poorten naar dit gebied. De Boonerlucht is een belangrijke groene 

rand van onze stad en wordt verder ontwikkeld als poort naar het Midden-Delflandgebied. 

 

8. Het streven is om de Schenkeldijk, als uitloper van de boulevard langs de Nieuwe Waterweg, een 

betere uitstraling te geven. 

 

9. In samenwerking met de direct betrokken overheidsinstanties moet het recreatie-  en 

natuurgebied de Oranjeplassen verder ontwikkeld worden. De uitstraling van de entree van het 

gebied dient meer uitstraling te krijgen en het strand moet beter worden aangelegd en 

onderhouden. 

 

10. De Recreatienota wordt geactualiseerd. Nieuwe actiepunten, maar ook nog niet uitgevoerde 

actiepunten, worden opgenomen in een bij de nota te voegen uitvoeringsprogramma. 

 

 

7.3 Cultuur 
 
11. Het bestaande cultuurbeleid moet worden gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid. De 

startnotitie Cultuurbeleid moet uitgewerkt worden in concrete doelen met bijbehorende 

middelen.  

 

12. Wij vinden dat er een breed aanbod van goede voorzieningen en accommodaties op het gebied 

van de cultuur behouden moet blijven. 

 

13. Kunst en cultuur verdienen extra aandacht in het primair onderwijs. 

 

14. De amateurkunstbeoefening is belangrijk en wordt waar nodig ondersteund. Betaalbare 

repetitieruimten zijn nodig. Locaties, zowel binnen als buiten, waar nu optredens kunnen 

plaatsvinden moeten behouden blijven. Daarnaast wordt met logische partners gezocht naar 

nieuwe locaties waar optredens buiten kunnen plaatsvinden. Daarbij zal ook de mogelijkheid van 

een mobiel podium bekeken worden. 

 

15. Het historisch centrum wordt gekoesterd en versterkt door het nog aantrekkelijker te maken. De 

Schuurkerk blijft behouden worden voor het organiseren van culturele en/of maatschappelijke 

activiteiten. 

 

16. Er wordt onverminderd aandacht gegeven aan het verfraaien van de buitenruimte met 

kunstwerken. 

 

17. In Maassluis zijn veel verschillende culturen. Deze diversiteit in culturen willen we zichtbaar 

maken, bijvoorbeeld bij culturele manifestaties. 
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Hoofdstuk 8 Bestuur, concern en middelen 

 

 

Inleiding 
Maassluis is financieel gezond. Voor de toekomst wordt een beperkt tekort voorzien als gevolg van 

landelijke ontwikkelingen die op dit moment nog onzeker zijn. Daarom is in dit coalitieakkoord geen 

lijst van ombuigingen opgenomen. Mocht de noodzaak zich voordoen, dan worden ombuigingen niet 

uit de weg gegaan. Tegenover de financiële onzekerheden is afgesproken dat vaste lasten worden 

gedekt door vaste inkomsten om zo de begroting structureel dekkend te maken. Het 

overdrachtsdocument biedt aanknopingspunten om snel te reageren op een mogelijke noodzaak te 

bezuinigingen, maar ook om bij kansen te investeren in de stad.  

 

Prioriteiten 

 

8.1 Financiën 

 

1. Een solide en verantwoord financieel beleid is de basis voor een duurzaam te voeren 

gemeentelijk beleid. Wij willen jaarlijks een structureel sluitende begroting. Daarbij streven we 

naar lage lasten voor onze inwoners: 

- Maassluis behoort tot de 50% goedkoopste gemeenten wat betreft de lokale lasten. 

- We zijn zeer terughoudend met het verhogen van de OZB met meer dan het 

inflatiepercentage. Alleen wanneer de financiële situatie van de gemeente dit 

noodzakelijk maakt wordt deze overwogen. In dat geval is optimale toelichting naar de 

inwoners van groot belang.  

 

2. De weerstandscapaciteit moet in goede verhouding staan tot het risicoprofiel van de gemeente. 

De norm van 70% wordt daarvoor aangehouden.  

 

3. De inhoud van het ‘Overdrachtsdocument 2014-2018’ wordt door het college van burgemeester 

en wethouders betrokken bij het op te stellen collegeprogramma, de Kadernota 2015 en de 

Begroting 2015.  

 

4. In het kader van inzichtelijke financiën worden maatschappelijke tarieven (waar de gemeente 

onder de kostprijs diensten of producten verstrekt) duidelijk aangegeven, zodat het voor 

iedereen duidelijk is welke versluierde subsidies er zijn, naast de reguliere subsidies.   

 

5. De inhoud van de rapportages in de Planning en Control cyclus, alsmede het tijdstip van 

verschijnen, wordt blijvend geoptimaliseerd conform de wens van de gemeenteraad.  
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8.2 Concern 

 

6. Wij willen een compacte, slimme ambtelijke organisatie die kwaliteit op een klantvriendelijke, 

klantgerichte manier levert. Vanuit het perspectief van de gemeente worden inwoners en 

bedrijven daarbij als klanten gezien en als hun opdrachtgevers. Wij vinden dat de wensen en 

het gemak van deze klanten centraal staan. Dit kan o.a. door optimale digitale dienstverlening. 

Om inwoners de kans te geven mee te denken en mee te doen zoeken we voortdurend naar 

mogelijkheden voor inwoners om invloed uit te oefenen op beslissingen die voor de totale 

gemeenschap of delen daarvan van belang zijn. Bij het voorbereiden en uitvoeren van 

inspraakprocedures moet worden gekeken naar nieuwe vormen. 

 

7. De openingstijden van het stadhuis moeten aansluiten bij de behoeften van inwoners. De 

mogelijkheid wordt onderzocht om de openstelling van het stadhuis tijdens de avonden en op 

zaterdag te verruimen.  

 

 

8.3 Bestuur 

 

8. Investeren in Maassluis is belangrijk. Bij voorkeur gaat het hierbij om substantiële projecten 

en/of voorzieningen die van toegevoegde waarde zijn bij het aantrekkelijker maken van de stad. 

Er wordt terughoudend omgegaan met  strategische aankopen. 

 

9. Samenwerking met andere gemeenten wordt alleen aangegaan als dit kwalitatieve, financiële 

of efficiency voordelen oplevert. Deze voordelen kunnen vooral worden gerealiseerd door 

middel van (verregaande) samenwerking tussen of samenvoeging van de ambtelijke 

organisaties. De gemeenten behouden hierbij hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maassluis 

blijft dus een zelfstandige gemeente.  

 

10. De gekozen start met de vervoersautoriteit en economie van de Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag wordt onderschreven. Die metropoolregio moet ook een platform zijn waar 

regiobreed of subregionaal over zaken zoals wonen en ruimte afspraken gemaakt kunnen 

worden. De gemeenten behouden daarbij hun eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid.  

 

11. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, zoals de metropoolregio, moeten 

besluitvormingsprocessen zodanig worden ingericht dat de kaderstellende-  en controlerende 

rol van de gemeenteraad maximaal  is geborgd.  

 

12. Teneinde bestuurlijke drukte te verminderen moet worden gewerkt aan het ontknopen van 

samenwerkingsverbanden die op eenzelfde terrein actief zijn, te beginnen bij de 

samenwerkingsverbanden op het gebied van groen en recreatie.  
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13. De adviesraden willen we in een vroeger stadium actiever betrekken bij beleidsvoornemens. 

Ook kunnen ze een grotere rol spelen in een beoordeling van projecten en subsidieaanvragen. 

Door de raden deze rol te laten spelen ontstaat een betere koppeling met het veld dat door de 

adviesraad wordt vertegenwoordigd. Jaarlijks voert de gemeenteraad gezamenlijk overleg met 

de adviesraden. Daarnaast willen we ook zelforganisaties meer betrekken bij die onderwerpen, 

waarvoor zij de belangen behartigen.  

 
 

8.4 Overig 

 
14. Waar mogelijk worden de regels voor inwoners, bedrijven maar ook voor de gemeentelijke 

organisatie beperkt en/of vereenvoudigd. In dat kader moeten regels en verordeningen worden 

geactualiseerd, waarbij kritisch wordt beoordeeld of ze relevant zijn voor de gemeente 

Maassluis. Dat laatste geldt ook voor nieuwe regelgeving. Ook wordt bezien of procedures voor 

het verlenen van vergunningen eenvoudiger korter en/of goedkoper kunnen.  

 

15. Er wordt alert en proactief ingespeeld op subsidiemogelijkheden die Europa, Rijk en Provincie 

bieden. Innovatiesubsidies en subsidies ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf 

verdienen in dit verband de aandacht. Waar mogelijk en wenselijk wordt samenwerking 

gezocht met andere gemeenten. 

 

16. Aanbestedingen worden niet alleen gebruikt om producten of diensten in te kopen, maar ook 

om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Binnen het aanbestedingsbeleid wordt daarom 

ruimer gebruik gemaakt van mogelijkheden om te sturen op:  

- Het creëren van werkgelegenheid voor mensen die een uitkering of een arbeidsbeperking 

hebben (social return); 

- Het realiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen inwoners, professionals en de 

gemeente; 

- Milieu- en duurzaamheid, door middel van opnemen van specifieke criteria bij 

aanbestedingsprocedures. 

 

17.  Lokale ondernemers worden over het gemeentelijke aanbestedingsbeleid geïnformeerd, met 

als doel hen beter voorbereid te laten deelnemen aan aanbestedingsprocedures. Uiteraard 

voor zover dit binnen de wettelijke regels past.  
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Portefeuilleverdeling 
 

Dit Coalitieakkoord 2014-2018 is tot stand gekomen na overleg met de vier coalitiepartijen PvdA, 

CDA, VVD en VSP. De uitvoering van het akkoord zal plaatsvinden door het college van burgemeester 

en wethouders. De vier coalitiepartijen zijn overeengekomen dat in het college de volgende 

wethouders zitting zullen nemen: 

- De heer A.G.M. Keijzer namens de PvdA  (tijdsbestedingsnorm 100%) 

- De heer C. Pleijsier namens het CDA   (tijdsbestedingsnorm 100%) 

- De heer H.L.M. Eitjes namens de VVD  (tijdsbestedingsnorm 100%) 

- De heer D. van der Houwen namens de VSP  (tijdsbestedingsnorm 80%) 

Het loco-burgemeesterschap wordt via bovenstaande volgorde (grootte van partijen) ingevuld.  

De portefeuilleverdeling van het college is als volgt: 

 

Burgemeester 

 

Bestuur  

• Gemeenteraad en commissies  

• College van B en W  

• Bestuurlijke samenwerking  

• Bestuursondersteuning  

• Juridische adviezen, bezwaar en beroep  

• Rekenkamer  

• Stedenband  

• Inkoop- en aanbesteding 

 

Openbare orde en veiligheid  

• Brandweer  

• Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

• Veiligheidsbeleid en openbare orde  

• Dierenbescherming  

 

Burgerlijke stand en verkiezingen 

• Burgerlijke stand  

• Verkiezingen  

• Archief  

 

Beheer vastgoed 

• Beheer en onderhoud Stadhuis 

 

Communicatie 

• Dienstverlening en klantcontactcentrum 

• Stadspromotie  

• Ambassadeurschap gemeente 
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De heer A.G.M. Keijzer  

 

Stedelijke ontwikkeling  

• Stedelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing 

• Ruimtelijke ordening en bouwvergunningen 

• Bouw en woningtoezicht, Wabo 

• Volkshuisvesting 

• Grondexploitaties 

 

Zorg  

• WMO en decentralisatie AWBZ 

• Volksgezondheid 

• Gehandicaptenbeleid  

• Maatschappelijke dienstverlening 

• Ouderenbeleid 

• Integratie 

• Vluchtelingen en inburgering van nieuwkomers  

• Vrijwilligerswerk 

 

Jeugd en onderwijs 

• Decentralisatie Jeugdzorg 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Jeugd en jongerenwerk  

• Openbaar en bijzonder basisonderwijs  

• Voortgezet onderwijs  

• Onderwijsachterstandenbestrijding  

• Volwasseneneducatie 

• Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven  

• Naschoolse- en buitenschoolse opvang  

• Volwasseneneducatie, niet zijnde inkoop van trajecten ingevolge de WWB  

• onderwijshuisvesting 

 

 

De heer C. Pleijsier  

 

Buitenruimte 

• Groenvoorziening  

• Wegen, bruggen en voet- en fietspaden 

• Veerdienst  

• Gladheidbestrijding 

• Straatreiniging  

• Verkeer en vervoer 

• Openbare verlichting 
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• Havens 

• Waterkering en afwatering  

• Begraafplaats 

 

Speelgelegenheden en wijk en buurtbeheer 

• Speelgelegenheden  

• Wijk- en buurtbeheer en wijkverenigingen 

 

Milieu: Afval en riolering 

• Bedrijfs- en huishoudelijk afval 

• Rioolbeheer en gemalen 

• Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 

• Rioolrechten 

 

Sport en recreatie 

• Sport algemeen 

• Binnensportaccommodaties 

• Tennishal 

• Zwembad 

• Buitensportaccommodaties 

• Regionale openluchtrecreatie 

 

 

De heer H.L.M. Eitjes 

 

Algemene middelen  

• Begroting en meerjarenplanning  

• Administratie en jaarrekening  

• Nutsbedrijven  

• Beleggingen, bezittingen  

• Rente beleggingen  

• Onvoorziene uitgaven  

• Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen  

• Kredietverlening en garanties  

 

Algemene dekkingsmiddelen en belastingen  

• Geldleningen  

• Rente  

• Financieringsregelingen  

• Gemeentefonds  

• Onvoorzien  

• Wet WOZ  

• Hondenbelasting  
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• Precariobelasting 

 

Overige Middelen  

• Personeel en organisatie 

• Informatievoorziening en automatisering 

• Gemeentelijke eigendommen 

 

Economie 

• Handel 

• Markt- en havenbeleid 

• Toerisme  

• Ontwikkeling industrieterreinen en gronden (acquisitie) 

• Stimuleren werkgelegenheid 

 

Communicatie 

• Communicatie en citymarketing  

• Website  

 

Duurzaamheid  

•    Duurzaamheid in brede zin 

•     Milieubeleid 

 

 

De heer D. van der Houwen  

 

Werk en inkomen  

• Participatiewet / Stroomopwaarts  

• Inkomensvoorzieningen en arbeidsparticipatie 

• IAOW / wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen 

• WSW –Dukdalf 

• Armoedebeleid  

• Gemeentelijk minimabeleid 

• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  

 

Cultuur 

• Bibliotheek 

• Kunstuitleen 

• Kunstzinnige vorming 

• Beeldende kunst 

• Musea 

• Monumenten 
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Bijlage 3 
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