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COLLEGEPROGRAMMA 2018-2022 UITVOERINGSTABEL 
AMBITIE 

COALITIEPROGRAMMA  
- WAT 

AMBITIE COALITIEPROGRAMMA 
- HOE 

(N) = nieuwe tekst, niet letterlijk het 
coalitieprogramma 

INSPANNINGEN COLLEGE  JAAR 

 
BESTUUR EN ONDERSTEUNING 
IJmondiale en regionale 
samenwerking 
Als centraal gelegen gemeente in de 
IJmond streeft Beverwijk naar een 
verdere intensivering van de 
samenwerking met Heemskerk en 
Velsen. Deze regionale 
samenwerking moet leiden tot een 
robuuster bestuur en een optimale 
dienstverlening aan inwoners en 
ondernemers. We streven ernaar 
zoveel mogelijk IJmondiaal samen op 
te trekken richting MRA, Provincie, 
Rijk en NoordZeeKanaalGebied 
(NZKG). 
Een volgende stap kan een fusie van 
de IJmond-gemeenten zijn, waarbij 
de identiteit van de bestaande dorps- 
en stadsstructuren in stand worden 
gelaten en waar mogelijk zelfs 
versterkt! 

1. Hechtere samenwerking in de IJmond 
krijgt vorm door verordeningen van de 
drie gemeenten op elkaar af te 
stemmen en zo mogelijk gelijkluidend 
te maken. 

• Afstemmen en zoveel mogelijk gelijkluidend maken van op te stellen verordeningen in de 
IJmond  

2018-2022 

2. De gemeenteraad moet zich 
uitspreken over de resultaten en 
consequenties van het 
Fusieonderzoek Beverwijk en Velsen, 
en ook gevolg geven aan de 
aanbevelingen van het Eindrapport 
Evaluatie IJmondiale Samenwerking. 

• Deelnemen aan de Regiegroep IJmondiale samenwerking  
• Faciliteren gemeenteraad om het Fusieonderzoek Beverwijk en Velsen, alsmede het 

Eindrapport Evaluatie IJmondiale Samenwerking te agenderen 

2018-2022 
2018-2019 

3. De IJmond streeft ernaar de kansen 
die de MRA biedt te benutten. (N) 

• Uitvoeren en actief participeren in MRA agenda 2016-2020 – thema’s: ruimte geven aan 
wonen en werken, slimmer en innovatiever werken, de leef kwaliteit verbeteren, versnellen 
van de transitie naar een schone economie, beter verbinden, klimaatbestendig maken, 
wendbaarder maken  

• Actualiseren agenda uit MRA- IJmond 2015  
• Bijdragen aan en uitvoeren MRA agenda 2020-2024 en afzonderlijke actieprogramma’s MRA 
• Deelnemen aan bestuurlijke platformen MRA  
• Deelnemen aan het versnellen van de woningproductie binnen MRA – zie 74 

2018-2022 
 
 
 
2018 
2018-2022 
2018-2022 
2018-2022 

4. In het Noordzeekanaal Gebied (NZKG ) 
proberen we met elkaar de schaarse 
fysieke en milieu-ruimte zo optimaal 
mogelijk te benutten. (N) 

• Uitvoeren onderdelen visie Noordzeekanaalgebied 2040 met jaarlijks een uitvoeringsplan 
• Deelnemen aan Bestuursplatform NZKG 

2018-2022 
2018-2022 

Dienstverlening  
De coalitie optimaliseert de 
dienstverlening van de gemeente 
Beverwijk in de meest brede zin. Dat 
leidt tot een grotere tevredenheid 
van inwoners en ondernemers. 
Daarbij wordt ook gekeken naar een 

5. Om als gemeente Beverwijk tot een 
optimale dienstverlening te komen en 
de regeldruk te verminderen, werken 
wij als coalitie aan een meer 
klantgerichte houding waarbij niet de 
belemmeringen maar de 
mogelijkheden centraal staan. Wij 

• Uitvoeren ‘Programma dienstverlening - Beverwijk in beweging’ met doelstellingen: De klant 
centraal, meer digitaal, meer efficiënt. Inzet op pijlers:  

1. Verbeteren klantgerichte processen: processen analyseren en stappen zonder klantwaarde 
schrappen (lean) 

2. Actualiseren dienstverleningsnormen met o.a. verkenning (landelijke) metingen 
dienstverlening.  

3. Uitvoeren organisatie brede communicatievisie - zie 9 

2018-2022 
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optimale inzet van mensen en 
middelen die de gemeente Beverwijk 
tot haar beschikking heeft. Het is de 
ambitie dat de dienstverlening, 
waarbij de inwoners en de 
ondernemers centraal staan, meer 
naar buiten gericht is en maatwerk 
oplevert. 

gaan voor het verbeteren van de 
interne processen en plannen voor de 
komende collegeperiode meet-
momenten om te onderzoeken of 
inwoners en ondernemers tevreden 
zijn. Wat betreft criteria waaraan de 
dienstverlening van de gemeente 
Beverwijk moet voldoen, zullen wij 
ook kijken hoe andere gemeenten dit 
hebben aangepakt. 

4. Uitvoeren project begrijpelijk schrijven - zie 9 
5. Implementeren verdergaande digitalisering 
• Verbeteren dienstverlening met klanttevredenheidsonderzoeken uit sociaal en ruimtelijk 

domein en Burgeronderzoek gemeente Beverwijk 
• Peilen van tevredenheid van inwoners met de Participatieraad- zie  8 
• Vormgeven proces inwonersparticipatie n.a.v. advies van de tijdelijke raadscommissie – zie 8 
• Uitvoeren doorlichting organisatie en implementeren doorontwikkeling – zie 6 
• Uitvoeren Groeimodel toegang sociaal domein IJmond 2017 over vindbaarheid en toeleiding 

(KCC, Sociaal team Beverwijk, IJmond Werkt, Centrum Jeugd Gezin) – zie 49 
• Implementeren werken volgens de Omgevingswet – zie 73 
• Implementeren Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): uitvoeren 

Privacybeleid gemeente Beverwijk 2018, Privacyplan 2018-2019 met jaarlijkse actualisatie, 
uitvoeren beleidsregels privacybeheer  2018 

• Uitvoeren informatiebeveiligingsbeleid 2018 
• Implementeren Wet Open Overheid 
• Implementeren Wet digitale overheid (veilig inloggen) met generieke digitale infrastructuur 

 
 
2018-2022 
 
2018-2022 
2019 
 
2018-2019 
2018-2022 
 
 
2018-2022 
2018-2022 
2018-2022 
2018-2022 
2019 

Interne organisatie 
Onze gemeentelijke organisatie moet 
toegesneden zijn op de uitvoering 
van de taken vo Beverwijk. 
Onderzocht wordt of de organisatie 
in de huidige vorm voor die taken is 
toegerust. 

6. De eigen organisatie wordt 
doorgelicht. Dit moet duidelijk maken 
of de gemeente Beverwijk voor de 
vereiste taken een toekomstbestendig 
en efficiënt werkend uitvoerend 
bestuursapparaat heeft. Integraal 
werken is het uitgangspunt. 

• Uitvoeren doorlichting organisatie 
• Implementeren doorontwikkeling organisatie  
  

2018 
2019 

7. Iedereen heeft gelijke kansen. Bij het 
aanstellen van personeel wil de 
coalitie dat de gemeente Beverwijk 
hierin het goede voorbeeld geeft. 

• Uitvoeren personeelsbeleid met oog voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
bijvoorbeeld de gastvrouwen en gastheren, Hartekamp collega’s en garantiebanen  

2018-2022 

Inwonerparticipatie  
Het meepraten en meedoen van de 
inwoners van Beverwijk bij het 
inrichten en ontwikkelen van onze 
stad, de eigen buurt en de eigen 
straat is van groot belang. De 
participatie in een vroeg stadium 
leidt niet alleen tot grotere 
betrokkenheid en meer bewustzijn, 
maar ook tot een bredere 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor wat er in Beverwijk allemaal 
gebeurt. We betrekken de inwoners 

8. Om de participatie van de inwoners en 
ondernemers van Beverwijk bij het 
besturen van de stad te verbeteren, 
onderzoekt een tijdelijke 
raadscommissie in welke zin de 
huidige Participatieverordening moet 
worden aangepast. Op basis van de 
uitkomsten van dit onderzoek wordt 
de organisatie voor 
inwonerparticipatie aangepast. 

• Het raadspresidium bereidt n.a.v. het ‘RKC-onderzoek Burgerparticipatie’ een raadsvoorstel 
voor om met een tijdelijke raadscommissie ideeën en voorstellen te ontwikkelen gericht op 
vernieuwing van de mogelijkheden tot burgerparticipatie 

• Opstellen nieuwe participatieverordening n.a.v. het advies van de tijdelijke raadscommissie 
• Optrekken met de nieuwe lokale Participatieraad sociaal domein: werkwijze ontwikkelen, 

monitoren en in 2020 evalueren 
• Vormgeven van participatie in de lijn van de Omgevingswet  – zie 73 

2018-2019 
 
 
2019 
2018-2020 
 
2018-2022 
 
 
 
 



3 
 

en ondernemers in een vroegtijdig 
stadium bij de voorbereiding van 
onze bestuurlijke besluitvorming. 
Communicatie 
Communicatie van de gemeente 
Beverwijk met zijn inwoners is 
belangrijk. De coalitie wil inwoners 
en ondernemers informeren over en 
betrekken bij ontwikkelingen in de 
stad. Om iedereen goed te 
informeren en te bereiken, willen wij 
de communicatie van de gemeente 
Beverwijk naar onze inwoners 
begrijpelijker en toegankelijker 
maken. 

9. De communicatie van de gemeente 
Beverwijk naar inwoners en 
ondernemers gaat langs verschillende 
kanalen. De gemeente en het 
bestuursapparaat zijn zich bewust 
voor wie de communicatie bestemd is 
en zorgen ervoor dat de boodschap, 
zonder afbreuk te doen aan juridische 
eisen, voor iedereen begrijpelijk is. 
Het is belangrijk dat de website voor 
iedereen makkelijk toegankelijk is en 
gemeentelijke documenten eenvoudig 
vindbaar zijn. Uitgangspunt is een 
voor alle inwoners goed begrijpelijke 
en makkelijk toegankelijke website. 

• Opstellen organisatie brede communicatievisie in samenspraak met de omgeving 
• Onderhouden toegankelijke en gebruiksvriendelijke website - zie 5 
• Vernieuwen website vanwege de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur op basis van 

de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)  
• Uitvoeren project begrijpelijk schrijven - zie 5 
 

2018-2019 
 
2018-2022 
2018 
 
2018-2019 
 
 

VEILIGHEID 
De inwoners van Beverwijk en Wijk 
aan zee moeten zich veilig voelen in 
hun eigen omgeving. Criminaliteit en 
overlast die een directe invloed 
hebben op onze inwoners (high 
impact crimes) worden aangepakt.  
Door onze strategische ligging aan de 
rand van de Randstad, gelegen aan 
een landsgrens in combinatie met 
een goede infrastructuur is onze 
regio helaas ook aantrekkelijk voor 
criminelen die zich bewegen op het 
snijvlak van boven- en onderwereld 
(criminele ondermijning). De 
gemeente zet al haar bevoegdheden 
zoveel mogelijk in om de high impact 
crimes en criminele ondermijning 
tegen te gaan met de belangrijkste 
partners. 

10. De inzet van handhaving wordt 
geoptimaliseerd en meer gericht op 
leefbaarheidstaken en 
veiligheidstaken.  

 
 
 

• Transformeren handhaving met de uitgangspunten: goedgekwalificeerd personeel, integraal 
georiënteerd, klantgericht zichtbaar aanwezig, informatie gestuurd, gebiedsgericht en 
thematisch werkend 

• Uitvoeren Kadernota integrale handhaving & veiligheid 2015-2018 en opstellen en uitvoeren 
Kadernota integrale Handhaving & Veiligheid 2019-2022 incl. informatie gestuurd werken 

• Uitvoeren en actualiseren Uitvoeringsplan integrale veiligheid en handhaving 2018. thema’s: 
veilige woonomgeving, veilig ondernemen, fysieke veiligheid, overig  

• Actualiseren specifieke uitvoeringsplannen over bijvoorbeeld bouw en woningtoezicht en 
ruimtelijke ordening, brandveiligheid gebouwen etc.  

• Onderzoeken landelijk geconstateerde bouwkundige onveilige situaties (bijvoorbeeld 
uitkragende galerijen, toepassing RVS in zwembaden, constructiefouten in 
breedplaatvloeren) In opdracht van het rijk  

• Uitvoeren en evalueren pilot woonfraude - zie 77, 11 
• Uitvoeren pilot vuildumpingen – zie 67 

2018 -2022 
 
 
2018-2022 
 
2018-2022 
 
2018-2022 
 
2018-2022 
 
 
2018-2019 
2018-2019 

11. De burgemeester maakt actief 
gebruik van al zijn bevoegdheden 
waarbij de gemeente duidelijk laat 
zien dat zij een regisserende rol heeft 
bij criminaliteitsbestrijding en in het 
bijzonder het voorkomen van 
ondermijning 

• Opstellen en uitvoeren Kadernota integrale Handhaving & Veiligheid 2019-2022 incl. 
informatie gestuurd werken 

• Uitwerken Gebiedsaanpak De Drie Straatjes met heldere regierol gemeente. De aanpak is 
toepasbaar in de gemeente en wordt bijvoorbeeld in Oosterwijk uitgerold 

• Actief Inzetten burgemeestersbevoegdheden, zoals de invoering van een stelsel 
exploitatievergunningen  

2019-2022 
 
2018-2022 
 
2018-2022 
 
2018-2022 
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• Cameratoezicht kan als middel ter handhaving van de openbare orde en veiligheid ingezet 
worden 

• Inzetten (nieuwe) APV-bevoegdheden in de bestrijding van criminaliteit in het bijzonder bij 
ondermijning 

• Uitvoeren en evalueren pilot aanpak woonfraude - zie 10, 77 

 
 
2018-2022 
 
2018-2019 

12. De wet Bibob (Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur) en de Wet aanpak 
woonoverlast worden optimaal 
gebruikt.  

• Aanpassen/evalueren beleidsregels wet Bibob Beverwijk 
• Evalueren invoering exploitatievergunning  
• Inzetten adviseurs sociale veiligheid en bij de aanpak woonoverlast verbinding zoeken met 

het sociaal domein 
• Toepassen Wet aanpak woonoverlast zoals mogelijk gemaakt door APV wijziging 

2018-2019 
2019 
2018-2022 
 
2018-2022 

13. Er komt nieuw coffeeshopbeleid in 
samenspraak met de 
coffeeshophouders en er komt een 
duidelijke sanctiestrategie voor 
bestuurlijke handhaving.  

• Onderzoeken wenselijkheid invoeren Keurmerk coffeeshop naar Haarlems model 
• Uitvoeren duidelijke sanctiestrategie bestuurlijke handhaving 

2018-2019 
2018-2022 

14. Vanzelfsprekend streven wij ernaar 
dat criminaliteit door preventie wordt 
voorkomen. Mocht er echter sprake 
zijn van criminaliteit dan treden wij, 
samen met onze partners, als een 
gezamenlijke overheid op. 

• Inzetten op communicatie en voorlichting ter versterking van bewustwording en eigen 
verantwoordelijkheid in het kader van preventie  

• Voortzetten pilot integraal controleteam 
 
 
 

2018-2022 
 
2019 

VERKEER,  VERVOER EN WATERSTAAT 
De coalitie wil de mobiliteit in en de 
bereikbaarheid van Beverwijk en van 
de regio bevorderen en 
verbeteren. We zetten in op 
stimulering van het openbaar vervoer 
en goede fietsverbindingen als 
vervoersmogelijkheden om inwoners 
te verleiden tot andere vormen van 
mobiliteit. Het blijft aan een ieder om 
zelf te bepalen hoe hij/zij zich wil 
verplaatsen in de stad. Onveilige 
verkeerssituaties worden overal 
aangepakt, zeker rondom scholen.  
 
 

15. Voor het oplossen van het vervoers- 
en bereikbaarheidsprobleem in 
Beverwijk zoeken we naar passende 
oplossingen. 

 
 

• Uitvoeren Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 2020 - thema’s visie autoverkeer, 
fietsverkeer, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, gedragsbeïnvloeding en voorlichting, 
toegankelijkheid, participatie 

• Actualiseren Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 2020 gericht op Omgevingswet 
en Masterplan (thema’s zoals A22, Alkmaarse weg, wegcategorisering, gemeentelijk 
fietsnetwerk en discussie Kennemerlijn) - zie 21,23, 29, 73 

• Uitvoeren IJmond Bereikbaar en Mobiliteitfonds 
• Onderzoeken hoe de frequentie van het openbaar vervoer vergroot kan worden om van of 

naar Amsterdam te reizen in 30 minuten – zie 16 
• Aansluiten bij Masterplan. Vanuit ruimtelijke ordening (extra woningen en voorzieningen) zal 

de vervoerswaarde van knooppunt Beverwijk vergroten - zie 29 

2018-2020 
 
 
2019 
 
 
2018-2022 
2018-2022 
 
2018-2022 

16. Voor Beverwijk als 
verkeersknooppunt in de IJmond is 
het inzetten van meer treinen op de 
Kennemerlijn erg belangrijk. Dit willen 
wij zo mogelijk samen met andere 
gemeenten in dit gebied en met 
andere overheden realiseren. 

• Uitvoeren korte en lange termijnacties n.a.v. de Corridordialoog Kennemerlijn  
• Lobbyen bij NS voor verbeteringen dienstregeling 
• Lobbyen voor beter vervoersaanbod OV noordelijke IJmond/ Zaanstad/ Amsterdam – zie 15 
• Aansluiten bij OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland uit 2018-2019 van 

provincies, Vervoersregio Amsterdam en MRA als inbreng voor landelijk OV Toekomstbeeld 
van het rijk. Beverwijk vertegenwoordigt de IJmond 

2018-2020 
2018-2022 
2018-2022 
2018 – 2019 
 
 
2018-2022 
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 • Aansluiten bij Masterplan. Vanuit ruimtelijke ordening (extra woningen en voorzieningen) zal 
de vervoerswaarde van knooppunt Beverwijk vergroten - zie 29 

17. We zijn voorstander van het gebruik 
van het openbaar vervoer en willen 
dat OV-bussen gebruik maken van 
schone brandstof. 

• Lobbyen via het bestuurlijk overleg Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) 
 

2018-2022 
 

18. In het centrum is er alleen nog 
betaald parkeren van maandag tot en 
met vrijdag van 10.00-18.00 uur. 
Naast donderdagavond zal daarom 
ook op zaterdag het betaald parkeren 
worden afgeschaft. Met de 
ondernemers worden afspraken 
gemaakt om oneigenlijk gebruik door 
hun werknemers te voorkomen. Het 
streven is om het parkeerfonds 
toekomstbestendig te maken en er zal 
kritisch naar de uitgaven en het 
parkeertarief worden gekeken. 

• Afschaffen betaald parkeren in het centrum en toekomstbestendig Parkeerfonds maken  
• Maken van afspraken met ondernemers 
• Implementeren afschaffen betaald parkeren in het centrum  
• Digitaliseren bezoekersregeling en kenteken parkeren  
 
 

2018 
2018 
2018-2019 
2018-2019 

19. Er komt een onderzoek naar een 
nieuwe onderdoorgangverbinding 
voor fietsers en voetgangers ter 
hoogte van het NS-station tussen het 
centrum van Beverwijk en de verder 
te ontwikkelen Parallelweg 

• Onderzoeken nieuwe verbinding voor langzaam verkeer ter hoogte van het NS-station tussen 
het centrum van Beverwijk en de verder te ontwikkelen Parallelweg. Onderdeel van 
Masterplan – zie 29 

 
  

2019 
 

20. Veel verplaatsingen die met de auto 
worden gedaan liggen op fietsafstand. 
Om het fietsgebruik te stimuleren 
wordt de kwaliteit van de 
fietsinfrastructuur verhoogd door 
belangrijke routes uit te voeren als 
snelfietsroute. We gaan daarom 
samen met de andere gemeenten in 
de IJmond een snelfietsroute 
realiseren van Haarlem-Noord via 
station Beverwijk naar station 
Uitgeest. 

• Uitwerken westelijk tracé doorfietsroute naar schetsontwerp met kostenraming in overleg 
met Fietsersbond 

• Opstellen raadsvoorstel incl. dekkingsvoorstel met subsidie voor starten uitvoering 2019-
2021  

• Uitwerken definitief ontwerp deeltrajecten met participatie omwonenden, belanghebbenden 
• Realiseren doorfietsroute 
• Faciliteren realisatie fietstunnel Velsertraverse N197 door Provincie 
• Faciliteren realisatie fietspad N197 Binnenduin randweg tussen de Waterweg en de Zeestraat 

2018 
 
2019 
 
2019-2021  
2019-2022 
2019-2022 
2019-2022 

21. De coalitie maakt zich sterk voor het 
afwaarderen van de snelweg A22 naar 
een provinciale weg N22. Dat komt 

• Uitwerken mogelijkheden afwaarderen A22 in actualisatie GVVP; voorwaarde afwaarderen is 
milieukundige noodzaak vanuit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen - zie 15.  

• Verbinden aan Masterplan - zie 29 

2019-2020 
 
2018-2022 
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niet alleen de verkeersveiligheid en de 
milieubelasting ten goede, het biedt 
ook ruimte om aftakkingen te 
realiseren naar Beverwijk-Oost. Dat 
biedt meer kansen voor een duurzame 
economische ontwikkeling van dit 
gebied, waarbij ook woningbouw niet 
wordt uitgesloten 

 
 

22. Een verbinding van de snelwegen A8 
en A9 is wenselijk in verband met de 
bereikbaarheid van de IJmond. Voor 
Beverwijk is de Golfbaanvariant niet 
bespreekbaar. De belangrijkste 
randvoorwaarde voor deze verbinding 
is de leefbaarheid van de inwoners 
van de Broekpolder. 

• Deelnemen aan planstudie fase 1 op basis van Samenwerkingsovereenkomst (SOK) A8/A9 
• Opstellen landschapsplan voor Heemskerkalternatief en leefbaarheidsscan Broekpolder 

(trekker Heemskerk) 
• Meewerken aan planstudie fase 2 op basis van SOK A8/A9, indien fase 1 een positieve 

uitkomst heeft  
 

2018-2019 
2018 - 2019 
 
2020-2022 

23. We onderzoeken met Velsen en de 
provincie de ontsluiting van de 
Noordpier om de verkeersoverlast in 
Wijk aan Zee te verminderen/ 
beperken. 

• Bestuurlijk overleg met Tata Steel over alternatieve route voor de Bosweg. 
• Ontsluiting van Wijk aan Zee meenemen in actualisatie GVVP – zie 15 
 

2019 
2019-2020 
 

24. De pont over het Noordzeekanaal is 
van wezenlijk belang voor de 
bereikbaarheid van Velsen, Beverwijk 
en de regio. We overleggen met de 
gemeente Velsen en het GVB 
Amsterdam om de spitspont te 
behouden als de werkzaamheden aan 
de nieuwe zeesluis zijn afgerond. 

• Lobbyen samen met IJmond Bereikbaar en de gemeente Velsen (trekker) richting gemeente 
Amsterdam (concessiehouder) en provincie en rijk voor structurele dekking in de vaart 
houden 2e pont  

 

2018-2019 

25. Verkeersonveilige situaties rondom 
scholen aanpakken. 

• Opstellen in samenwerking met scholen plan van aanpak verkeer rond scholen (fysiek en 
gedragsbeïnvloeding) 

• Uitvoeren jaarlijks verkeerscampagnes over veiligheid vanuit het GVVP 
uitvoeringsprogramma 

2019 
 
2018-2022 

ECONOMIE 
De coalitie is trots op de totale 
bedrijvigheid in stad en regio. Wij 
willen met een gunstig 
vestigingsklimaat de economie 
aanjagen en ondernemers ontzorgen. 
In Beverwijk is ruimte voor nieuwe 

26. Wij vinden een stabiele en schone 
economie met een divers aanbod 
belangrijk. De Economische 
Samenwerking IJmond (ESIJ) moet 
meer ingezet worden voor het 
promoten van de IJmond, ook naar 

• Uitvoeren regionaal economisch beleid ESIJ met Heemskerk en Velsen en jaarlijks opstellen 
ESIJ Jaarplannen 

• Verlengen convenant ESIJ t/m 2023 
• Uitvoeren ‘Made in IJmond 2017’, economische meerjarenprogramma met regionaal 

bedrijfsleven. Focus op IJmondiale topsectoren: maakindustrie, de havens verbreed naar 
‘tech’, innovatieve ‘cross-overs’ naar sectoren tuinbouw en zorg. Inspelen op duurzaamheid, 

2018-2022 
 
2018 
2018-2022 
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(duurzame) bedrijven. 
Werkgelegenheid is belangrijk, en wij 
maken proactief gebruik van de 
kansen die Beverwijk biedt, mede 
door de gunstige ligging ten opzichte 
van de regio.  
 
Wij willen zo spoedig mogelijk een 
onderzoek naar de kansen en 
mogelijkheden voor nieuwe 
ontwikkelingen voor het gebied rond 
de Parallelweg waarbij we denken 
aan dienstverlening, maar ook aan 
woningbouw.  
 
We komen met een MKB-
innovatiebeleid. 
 
 
 
 

provincie en rijk. circulaire economie, energie-transitie 
• Inzet van IJmond/MRA op windenergie als basis van het economische cluster ‘offshore wind’ 

om regionale bedrijfsleven te stimuleren (installatie, beheer, onderhoud). Hiermee positie en 
imago claimen van de ‘groene stekker’ van Nederland – zie 60  

• Deelnemen aan samenwerkingsverbanden partners als MRA, NZKG, Provincie Noord-Holland 
voor promoten van de IJmond – zie  3, 4 

• Ondersteunen van duurzame bedrijvigheid zoals met Greenbiz – zie 60 
• Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter 

versterking van ons imago- zie 45, 47  
• Mogelijkheden benutten van het Tata Steel Chess Tournament – zie 45 
• Opstellen besluit toekomst zeehaven en onderbrengen in een grotere structuur 
• Uitvoeren onderzoek kade Noorderkade en onderzoek overige kades en haveninfrastuctuur 
• Uitvoeren visie stadscentrum 2014-2020 pijlers ‘winkelbestand’, 

‘communicatie/gastvrijheid’. 

 
2018-2022 
 
 
2018-2022 
 
2018-2022 
2018-2022 
 
2019 
2018-2022 
2018 - 2019 
2018-2022 

27. Daarbij denken wij nadrukkelijk aan 
ontwikkelingen op gebied van andere 
vormen van energievoorziening, zoals 
de windenergie en het gasloos 
bouwen. De nieuwe technieken die 
daarbij gebruikt worden vragen ook 
veel nieuw geschoolde werknemers. 
Beverwijk wil de kansen die Techport 
biedt, als locatie waar onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsleven in een 
innovatieve omgeving werken aan de 
maakindustrie van morgen, voor onze 
stad optimaal benutten.  

• Stimuleren nauwe samenwerking binnen Techport tussen onderwijsinstellingen, overheden 
en het bedrijfsleven vanuit ESIJ plannen - zie 26, 36 

• Profileren van de regio IJmond met Techport 
• Stimuleren MBO/Greenbiz opleiding – zie  36 
. 

2018-2022 
 
2018-2022 
2018-2022 

28. Voor het realiseren van het MKB-
innovatiebeleid, richten we een MKB-
innovatiefonds op. Hiervoor komen 
alle bedrijven in aanmerking, de 
bestaande bedrijven, startups, grow-
ups, broedplaatsen en andere 
samenwerkingsverbanden tussen 
ondernemers en bedrijven. 

• Opstellen startnotitie oprichting MKB innovatiefonds voor alle bedrijven (bestaande 
bedrijven, startups, grow-ups, broedplaatsen en andere samenwerkingsverbanden tussen 
ondernemers en bedrijven) met uitwerking over duurzaamheid – zie 59 

• Implementeren MKB innovatiefonds 
 

2018 - 2019 
 
 
2019 

29. Het onderzoek naar de kansen en 
ontwikkeling van het gebied 
Parallelweg, Stationsgebied en 
Meerplein moet leiden tot een 
masterplan wat snel tot uitvoering 

• Opstellen nota Masterplan Parallelweg, Ankie’s Hoeve, Wijckerpoort en Meerplein over 
onderstaande acties: 

- Opstellen onderzoek rapportage ‘concurrentie analyse en kansenoverzicht De Pijp e.o.’  
- Opstellen visie en uitvoeringsplan bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer  
- Opstellen ambitiedocument met vastgoedeigenaren over transformatie Parallelweg en Kop 

2018 
 
2018 
2019 
2018-2019 



8 
 

gebracht kan worden.  
 
 
 
 

van de Haven van werken naar wonen & werken  
- Volgen ontwikkelingen RKZ  
- Uitvoeren behoefteonderzoek realisatie Cultureel Centrum in het Stationsgebied en 

uitvoeren locatieonderzoek – zie 42 
- Uitvoeren verkenning onderwijsinstellingen en Masterplan 
- Uitvoeren bereikbaarheidsonderzoek en parkeerbalans Masterplan o.a. parkeerterreinen 

Wijckerpoort en Meerplein 
- Onderzoeken nieuwe verbinding voor langzaam verkeer ter hoogte van het NS-station tussen 

het centrum van Beverwijk en de verder te ontwikkelen Parallelweg – zie 19 
- Onderzoeken mogelijkheden vernieuwing stationsgebouw – zie 19 
- Uitvoeren marktverkenning woningbouw Meerplein 
- Uitvoeren marktverkenning woningbouw Ankie’s Hoeve en Wijckerpoort 
- Uitvoeren marktverkenning woningbouw Parallelweg/Kop van de Haven 
- Tenderen locaties bouwenveloppe en verkoop grond  
- Ruimtelijke ordening procedures (bestemmingsplan/omgevingsplan) 
- Start realisatie 

 
2018-2022 
2018-2019 
 
2019 
2019-2020 
 
2019-2020 
 
2019-2020 
2019 
2019 
2019 
2020-2021 
2021 
2022 < 

30. Om ondernemers te ontzorgen komt 
er één ondernemersloket. 

• Opstellen startnotitie ondernemersloket 
• Implementeren ondernemersloket 

2018-2019 
2019-2020 

ONDERWIJS  
Wij willen dat kinderen uit Beverwijk 
en Wijk aan Zee alle kansen krijgen 
om zich te ontwikkelen, 
onafhankelijk van hun thuissituatie. 
Elk kind verdient het om met 
voldoende taalniveau aan de 
basisschool te kunnen beginnen. 
Ruime voor-en vroegschoolse 
educatie is hiervoor essentieel. Voor 
alle leeftijden zetten we ons in om 
het aantal laaggeletterden binnen de 
gemeente te verlagen. 
Op de basis- en middelbare school is 
het belangrijk dat kinderen in 
aanraking komen met allerlei 
facetten uit de samenleving. We 
vinden het belangrijk dat kinderen 
ook onderwezen worden in cultuur 
en sport. We faciliteren 
cultuureducatie, bewegingsonderwijs 
en lessen in democratisch 

31. We zorgen voor kwalitatieve voor- en 
vroegschoolse educatie met een goed 
georganiseerde signalering, zodat elk 
kind dat extra taalonderwijs nodig 
heeft dit kan krijgen. Daarnaast 
ondersteunen we programma’s die 
kinderen extra kansen bieden. In de 
wijken zorgen we voor faciliteiten om 
de taalkennis van laaggeletterden te 
verbeteren, zodat zij mee kunnen 
draaien in de maatschappij.  

• Uitvoeren en actualiseren Kadernota onderwijsachterstandenbeleid 2016-2019 en verwerken 
wetswijziging Primair Onderwijs op onderwijsachterstanden 

• Vanuit het Taalhuis projecten voor aanpak laaggeletterdheid in Beverwijk uitrollen 
• Uitvoeren regionaal educatieplan 2018-2020 Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) 
 
 

2019-2020 
 
2018-2019 
2018-2020 

32. De gemeente neemt een faciliterende 
en verbindende rol als het gaat om 
educatie in cultuur, sport en 
burgerschap. 

 

• Faciliteren scholen met buurtsportcoaches om de verbindende rol van sport te benadrukken  
• Uitvoeren en evalueren programma Cultuureducatie met Kwaliteit  
• Opstellen subsidieafspraken met o.a. Centrum voor de Kunsten, Museum Kennemerland 

over cultuureducatie  
• Opstellen plan educatie: Democratie en burgerschap  

2018-2019 
2018-2020 
2018-2022 
 
2019 

33. We onderzoeken op welke plek(ken) 
in Beverwijk en Wijk aan Zee een 
Brede school de ontwikkeling en zorg 
voor kinderen kan versterken. 

• Uitvoeren Transformatieagenda 2016-2019 (wet passend onderwijs) 
• Realiseren tijdelijke huisvesting IKC (Integraal Kind Centrum) 
• Uitvoeren globaal haalbaarheidsonderzoek mogelijkheden huisvesting IKC 
• Opstellen visie aansluiting zorg op passend onderwijs – zie 50  

2018-2019 
2018 
2019 
2019 

34. In samenwerking met de • Overleggen met basisscholen om hun wensen, financiële mogelijkheden en het draagvlak in 2018 
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burgerschap. Goed onderwijs vindt 
plaats in een schoon, veilig, 
comfortabel en groen school gebouw 
met groene schoolpleinen die spel 
stimuleren. 
 
 
 
 

schoolbesturen doen we een 
onderzoek naar het binnenklimaat in 
de Beverwijkse schoolgebouwen en de 
mogelijkheden om dit te verbeteren. 
Dit koppelen we aan verduurzaming 
en vergroening van schoolgebouwen 
en schoolpleinen. 

kaart te brengen 
• Actualiseren Meerjarenhuisvestingsplan (IHP) onderwijs inclusief aandacht voor 

duurzaamheid, luchtkwaliteit, binnenklimaat gebouw  
• Opstellen startnotitie groene schoolpleinen  
 

 
2018-2019 
 
2019 
 

35. Als scholen willen overgaan tot 3 x 45 
minuten bewegingsonderwijs, dan 
willen we dit zo veel als mogelijk 
faciliteren met het beschikbaar stellen 
van bestaande zaalruimte. 

• Inventariseren gymbehoefte scholen  
• Checken haalbaarheid gymbehoefte qua beschikbare gymzalen/sporthallen met stichting 

sportaccommodaties 
• Aanpassen Verordening onderwijshuisvesting  wat betreft vergoeding klokuren gym 

2019 
2019 
 
2019 

36. Met de onderwijsinstellingen in 
Beverwijk voor middelbaar (beroeps) 
onderwijs wordt verder overlegd of zij 
opleidingen kunnen bieden waarmee 
kan worden voldaan aan de te 
verwachte vraag naar technisch 
personeel en is nodig voor realisatie 
van nieuwe technieken voor 
windenergie, warmtenetten, 
aardgasloos bouwen en circulaire 
economie. 

• Stimuleren MBO/Greenbiz opleiding – zie 27 
• Overleggen met samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en RMC/Leerplein Haarlem 
• Benutten van kansen van Techport - zie 27 
 

2018-2022 
2018-2019 
2018-2022 

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 
Sport 
Wij nodigen al onze inwoners uit om 
te spelen, te sporten, te recreëren en 
elkaar te ontmoeten. Sport verbindt 
en zorgt voor sociale samenhang. 
Bewegen is gezond. Sport leert ons 
dat ogenschijnlijk moeilijke doelen 
door oefening en/of in 
samenwerking haalbaar zijn. 
Jongeren leren samen te werken en 
elkaar beter begrijpen, ouderen 
blijven langer vitaal en ontmoeten 
elkaar. Het is ons doel iedere 
inwoner te laten profiteren van deze 
positieve effecten van sport en spel. 
Om die reden moeten sportclubs, 

37. Om goed te kunnen sporten moeten 
er voldoende sportfaciliteiten zijn. Het 
draagt bij aan het beleidsdoel 
wanneer sportclubs voldoende ruimte 
hebben en in elkaars nabijheid tot 
goede samenwerking kunnen komen. 
Dat is dan ook de reden dat een 
duurzame herinrichting van de 
sportparken Overbos en Adrichem tot 
Landgoed Adrichem een belangrijke 
ambitie is in dit coalitieakkoord. De in 
2017 gepresenteerde toekomstvisie 
wordt in plannen uitgewerkt, inclusief 
financiering en uitvoering. 

• Fasegewijs informeren van de raad over het voorlopig en definitief ontwerp inclusief een 
kredietaanvraag voor de uitvoering van de betreffende fase:  

       2018: Kunstgrasveld 8 DEM, Hockeyveld 11 en Entree DEM 
       2019: Jeu de boule banen, Kunstgrasveld 10 DEM, Kunstgrasveld 6 Jong Hercules,  
                  Hockeyveld 12, was- en kleedlokalen DEM 
       2020: Meander watercompensatie, aanleg zuidelijk park, parkeren, Laan van Adrichem,  
                  skatebaan Blauwe Kikker 
       2021: Hockeyveld op vijver 
• Actualisatie MGOIP 2018-2021 per jaarschijf  

2018-2021 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2021 

38. Wie om financiële reden niet in staat 
is om te sporten wordt hierin 

• Uitvoeren en actualiseren Sportnota 2016-2019, sport maakt meedoen mogelijk. thema’s: 
sport in de buurt, vitale sportverenigingen, sportaccommodaties, talent voor sport, sportief 

2018-2019 
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scholen en instellingen in Beverwijk 
in staat worden gesteld aan dat doel 
bij te dragen. 
 

ondersteund door bijvoorbeeld een 
Jeugdsportfonds, buurtsportcoaches 
of bewegingscoaches, 
sportverenigingen, scholen en 
buitenschoolse opvang kunnen, en 
zeker in samenwerking met elkaar, 
hierbij een belangrijke rol spelen. Ook 
is het is goed om de verscheidenheid 
aan sporten te laten zien en de 
Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs te 
motiveren daaraan deel te nemen. 

netwerken en communicatie 
• Uitvoeren en actualiseren Minimabeleid 2016-2019 – zie 54 
• Jaarlijks actualiseren zorgverzekering voor minima met in 2018 overgang naar één 

zorgverzekeraar 
 
 
 

 
2018-2019 
2018-2022 
 

39. In samenspraak met de inwoners 
worden buurtgewijs sport- en/of 
speelplekken voor jong en oud 
gecreëerd om bewegen te stimuleren. 

• Uitvoeren en actualiseren speelruimteplan 2020 * op basis van kinderaantallen en 
leeftijdsopbouw in de wijken 

• Stimuleren (ongeorganiseerde) sport in de buitenruimte  
• Onderhouden en versterken openbare groene ruimte met parken en buitengebied, met 

mogelijkheden om ongeorganiseerd te bewegen, recreëren of ontmoeten - zie 46 
• Uitvoeren en actualiseren Beeldkwaliteitplan beheer & onderhoud openbare ruimte 2013-

2022  

2018-2020 
 
2018-2022 
2018-2022 
 
2018-2022 

40. Samen met Heemskerk onderzoeken 
we de toekomst van de zwembaden. 

• Uitvoeren Intentieovereenkomst gemeentelijke sportaccommodaties Heemskerk/Beverwijk 
2016 

• Uitvoeren onderzoek toekomst zwembaden  

2018 - 2020 
 
2019 

Kunst en cultuur 
De coalitie draagt de kunst en cultuur 
in de stad een warm hart toe. 
Allereerst omdat het mensen plezier 
en ontspanning brengt, en het draagt 
bij aan een brede persoonlijke 
ontwikkeling van een ieder. Kunst en 
culturele activiteiten bieden 
economische en sociale meerwaarde. 
 
Wij willen dat kunst en cultuur voor 
alle inwoners toegankelijk zijn en 
vinden het belangrijk dat met name 
jongeren kennis kunnen maken met 

41. De coalitie prijst zich gelukkig met 
een grote verscheidenheid aan 
organisaties die zich sterk maken voor 
culturele uitingen. We steunen een 
breed toegankelijk aanbod van kunst 
en cultuur. Om de kunst en cultuur te 
blijven vernieuwen zal de steun vanuit 
de gemeente telkens opnieuw 
bekeken moeten worden. Daarbij 
wordt gekeken naar de 
maatschappelijke effectiviteit van de 
gemeentelijke bijdragen en daarbij is 
er ruimte voor experimenten en 
projecten. 

• Uitvoeren en actualiseren lokale Cultuurvisie 2016-2019 over kunst, cultuur en erfgoed 
• Opstellen Plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met o.a. aandacht 

stadsentree – zie 45, 47  
• Opstellen Regionale Cultuurvisie 1.0 
• Toetsen subsidieaanvragen aan actuele cultuurvisies om ruimte te geven aan projecten en 

experimenten  
• Realiseren van breed en toegankelijk aanbod zowel inhoudelijk, fysiek als financieel met o.a. 

minimaregelingen 
• Opstellen erfgoedvisie inclusief erfgoededucatie - zie 47, 48  
 
 

2019 
2018-2019 
 
2019 
2018-2022 
 
2018-2022 
 
2018-2019 
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de verschillende vormen daarvan. Bij 
herstructurering van straten en 
pleinen zal ook aandacht zijn voor de 
openbare ruimte, waarbij 
(beeldbepalende en/of interactieve) 
kunst een onderdeel kan zijn. 
 

42. Omdat het Kennemer Theater binnen 
afzienbare tijd gemoderniseerd moet 
worden, onderzoeken we of het 
wenselijk en haalbaar is of dit theater 
kan verhuizen naar een eventueel 
nieuw te realiseren Cultureel Centrum 
in het Stationsgebied. Bij dit 
onderzoek wordt ook gekeken welke 
nieuwe behoeften op gebied van 
kunst en cultuur er zijn om onder te 
brengen in een dergelijk centrum. 
Hierbij wordt gehandeld vanuit het 
Beverwijks perspectief, waarbij 
nadrukkelijk de partners in de IJmond 
worden geraadpleegd 

• Uitvoeren behoefteonderzoek realisatie Cultureel Centrum in het Stationsgebied en 
uitvoeren locatieonderzoek – zie 29 

 
 
 
 

2018-2019 
 
 
 
 
 
 

43. De coalitie is verheugd over de 
initiatieven op het gebied van kunst 
en cultuur de afgelopen jaren in de 
Grote Kerk. Dit monumentale en voor 
Beverwijk beeldbepalende pand willen 
wij voor de gemeenschap behouden. 
De coalitie onderzoekt of de 
gemeente een stimulerende en 
faciliterende rol kan spelen bij het 
behoud van de Grote Kerk. 

• Overleggen met eigenaar en huidige beheerders van rijksmonument de Grote Kerk over 
behoud en levensvatbare herbestemming religieus erfgoed 

• Onderhouden van de toren (gemeente is eigenaar) 
• Ondersteunen van diverse initiatieven zoals beklimming Wijkertoren 
 
 

2018-2019 
 
2018-2022 
2018-2022 

44. Bij herstructurering van straten en 
pleinen zal ook aandacht zijn voor de 
openbare ruimte, waarbij 
(beeldbepalende en/of interactieve) 
kunst een onderdeel kan zijn. 

• Aandacht hebben voor kunst bij inrichten aantrekkelijke openbare ruimte, vernieuwende 
stadsprojecten en herstructurering  

• Uitvoeren en actualiseren onderhoudsplan kunst in de openbare ruimte 2016-2021 
 

2018-2022 
 
2018-2021 

Toerisme en recreatie: 
Als het gaat om het recreëren wil de 
coalitie dat Beverwijk een groene 
stad is, bomenrijk en met mooie 
parken.  
 
Een stad waar gerecreëerd kan 
worden op het strand, in de parken, 

45. De gemeente faciliteert initiatieven 
om talrijke evenementen voor 
iedereen te organiseren 

 

• Opstellen Plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met o.a. aandacht 
stadsentree– zie 41, 47 

• Verstrekken subsidies kunst en cultuurbeleid – zie 41 
• Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter 

versterking van ons imago- zie 26, 47  
• Mogelijkheden benutten van het Tata Steel Chess Tournament – zie 26 
• Uitvoeren evenementenbeleid 2017-2022 
• Onderzoek mogelijkheden vrijstelling precario kleine evenementen 

2019 
 
2018-2022 
2018-2022 
 
2019 
2018-2022 
2019 
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in het stadscentrum, op de Bazaar, of 
in het nieuwe recreatiegebied De 
Buitenlanden  
 
Wie in onze gemeente denkt aan 
toerisme, komt al snel uit bij Wijk aan 
Zee. Het dorp, de kust en de duinen 
vormen, ook al is het gebied relatief 
klein, één van de belangrijkste 
trekpleister voor dagjesmensen en 
toeristen die langer verblijven. Juist 
deze kleinschaligheid zorgt ervoor 
dat dit familiestrand en het dorp 
aantrekkelijk blijven voor veel 
mensen, en dat willen we behouden. 

46. We gaan zorgvuldig om met het 
bestaande groen en stimuleren ideeën 
voor het vergroenen van de stad. 
Onderhoud van de wandelpaden in de 
parken en van de beplanting in de 
stad staan hoog op onze agenda. 

• Uitvoeren en actualiseren Groenbeleidsplan 2005 en Bomenbeleidsplan 2013 – zie 39 
• Opstellen plan van aanpak stimuleren en richtlijnen bewonersinitiatieven zoals 

stadslandbouw en OERIJ, vergroenen van de stad 
• Bijdragen aan en participeren in het RAUM (Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer 

inclusief Buitenlanden en Aagtenpark 

2019 - 2020 
2020 - 2021 
 
2018-2022 

47. Wat betreft de toeristische 
aantrekkelijkheid van onze stad, gaan 
we Beverwijk zichtbaar maken en de 
evenementen die in Beverwijk en Wijk 
aan Zee plaatsvinden promoten. 

  
 

• Opstellen, uitdragen en versterken van DNA en onderscheidende vermogen m.b.t. de 
(toeristische) aantrekkelijkheid en kwaliteit  

• Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met o.a. aandacht 
stadsentree– zie 41 

• Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter 
versterking van ons imago- zie 26, 47  

• Opstellen meerjarige promotiecampagne  
• Gebruiken van toeristische communicatiekanalen lokaal (TIP) en regionaal (IJmond, MRA) 
• Uitvoeren en actualiseren Beleidsplan Toerisme 2015-2020 met jaarlijks uitvoeringsagenda. 

thema’s: onze zee, strand en duinen, de rijke cultuurhistorie en de aantrekkelijke wandel- en 
fietsverbindingen 

• Opstellen erfgoedvisie inclusief erfgoededucatie – zie 41, 48 
• Vaststellen strandbeleid – thema’s; karakter, veilig, schoon  
• Beeldkwaliteitsplan Wijk aan Zee - zie 74 

2018-2019 
 
2018-2019 
 
2018-2022 
 
2020 
2018-2022 
 
2018-2022 
 
2018-2019 
2018 
2019 

Cultureel erfgoed: 
Beverwijk is een stad die staat voor 
verandering. Dat heeft de inwoners 
veel goeds gebracht. De ruim 
honderd rijks-, provinciale- en 
gemeentelijke monumenten 
herinneren de inwoners aan de rijke 
geschiedenis van Beverwijk. De 
coalitie wil de beeldbepalende 
monumenten voor de gemeenschap 
beschermen en behouden. 

48. We onderzoeken de mogelijkheden 
om in overleg met de eigenaren de 
gebouwen te behouden en te 
gebruiken. Dit kan door het oprichten 
van een Stichting Stadsherstel en het 
zoeken naar provinciale en 
rijkssubsidies, de gemeente kan hierbij 
ondersteunen. 

• Onderzoeken mogelijkheden oprichting Beverwijkse variant van Stichting Stadsherstel 
Amsterdam 

• Opstellen erfgoedvisie inclusief erfgoededucatie – zie 41, 47   
 

2018-2019 
 
2019 
 

SOCIAAL DOMEIN 
De coalitie staat voor een goede en 
betaalbare zorg voor iedereen. 
Uitgangspunt daarbij was en is dat 
iedereen die zorg nodig heeft daar 
aanspraak op kan maken en 
geholpen wordt.  
We laten geen enkel kind met een 
hulpvraag staan. 

49. De coalitie staat voor een goede en 
betaalbare zorg voor iedereen. 
Uitgangspunt daarbij was en is dat 
iedereen die zorg nodig heeft daar 
aanspraak op kan maken en geholpen 
wordt. We gaan uit van de eigen 
kracht en de eigen 
verantwoordelijkheid van de inwoners 

• Uitvoeren Transformatieagenda 2016-2019 vanwege nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, Passend Onderwijs -thema’s: versterken 
zelforganisatie inwoners, samenhangende aanpak, integrale toegang, grip 

• Uitvoeren Groeimodel toegang sociaal domein IJmond 2017 - thema’s: vindbaarheid, 
toeleiding, stappenplan 

• Opstellen actuele visie maatschappelijke ondersteuning- thema’s: toegang, 
basisvoorzieningen, maatwerkvoorzieningen, beschermd wonen/maatschappelijke 
opvang/GGZ in de wijk 

2018-2019 
 
 
2018-2022 
 
2018 
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De coalitie wil inwoners die door 
langdurige werkloosheid of om 
andere reden geen baan kunnen 
vinden, meer bij de samenleving 
betrekken. Doel is om uiteindelijk 
weer in het arbeidsproces 
opgenomen te worden en zelf in het 
onderhoud te kunnen voorzien. 
 
We gaan uit van de eigen kracht en 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
inwoners van Beverwijk en Wijk aan 
Zee. Mochten er problemen ontstaan 
dan zal de gemeente ondersteuning 
op maat bieden. De coalitie besteedt 
aandacht aan mensen met schulden 
en inwoners die eenzaam zijn. 
 
 
 
 
 
 

van Beverwijk en Wijk aan Zee.  • Uitvoeren behoefteonderzoek welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee 
• Implementeren rapport Continuïteit welzijnswerk en peuteropvang; Onderzoek naar de 

toekomstbestendigheid van Stichting Welzijn Beverwijk 

2019 
2018-2019 

50. We laten geen enkel kind met een 
hulpvraag staan. 

 
  

• Uitvoeren Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond 2016-2019 (Jeugdwet)  
• Uitvoeren en actualiseren Beleidsplan Jeugd 2018-2021, Opgroeien in de IJmond incl. 

preventie 
• Jaarlijks Uitvoeringsagenda jeugd met o.a. pilots overgang 18-/18+, save, buurtgezinnen 
• Aansluiten bij Landelijke programma’s jeugd & Transformatiefonds – thema’s 2018 o.a. 

complexe scheidingen, vernieuwing pleegzorg 
• Doorontwikkeling Toegang;  
-  Uitvoeren Groeimodel toegang sociaal domein IJmond 2107  
-  Verhuizen CJG naar toegankelijke locatie 
-  Plan van aanpak uitrollen inzet praktijkondersteuner huisarts (POH) voor jeugd 
-  Ontwikkelen integrale crisisdienst 0-100 jaar  
• Opstellen visie aansluiting zorg op passend onderwijs - zie 33 
• Uitvoeren aanpassing Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019 
• Opstellen en jaarlijks actualiseren actieplan langer/weer zelfstandig wonen in de wijk 

(doelgroep jeugd)- zie 74 
• Uitvoeren Clienttevredenheidsonderzoeken 

2018-2019 
2018-2021 
 
2018-2022 
2018-2022 
 
 
2018-2022 
2018-2019 
2018-2019 
2018-2022 
2018-2022 
2018-2019 
2018-2022 
 
2018-2022 

51. De afgelopen jaren heeft de 
rijksoverheid een aantal zorgtaken 
gedecentraliseerd, zoals Jeugdzorg en 
de uitvoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Dat 
ging gepaard met kortingen op het 
budget. Om die extra kosten niet nog 
verder op te laten lopen dringt de 
coalitie er bij de rijksoverheid op aan 
dat Beverwijk meer geld krijgt dan op 
basis van het verdeelmodel dat er nu 
ligt.  

• Invloed uitoefenen in samenwerking met de IJmond gemeenten en Zuid Kennemerland via 
VNG om extra middelen beschikbaar te krijgen 

 
 

2018-2019 

52. Ook wil de coalitie meer 
transparantie van hulpverlenende 
organisaties in de werkelijke kosten 
voor de hulp die voor onze inwoners 
ingekocht wordt. Verwacht wordt dat 
deze zorg daardoor goedkoper uit kan 

• Uitvoeren contractbeheer aanbestedingen Wmo begeleiding en Jeugdhulp 2018 – 2020. 
• Uitvoeren nieuwe aanbestedingen  
• Invoeren aanpassing woonplaatsbeginsel Jeugdwet (financiële consequenties)  

2018-2020 
2020-2022 
2021 
 

53. Van mensen die gesteund worden 
vanuit de gemeentelijke bijstand, of 
die als statushouders hier wonen, 

• Uitvoeren Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond 2016-2019 (Participatiewet)  
• Uitvoeren Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmondWerkt! 2017-2021 
• Uitvoeren onderzoek Heroriëntatie Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en Nieuw Beschut 

2018-2019 
2018-2021 
2018 
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wordt verwacht dat zij zelf initiatieven 
ondernemen en er alles aan doen om 
(weer) in het arbeidsproces te komen 
en zelf een inkomen te verdienen. 
Vanzelfsprekend helpt de gemeente 
deze mensen met hulp op maat om 
aan de slag te gaan.  

 
  

Werk (NBW) met scenario’s  
• Opstellen plan van aanpak uitvoering scenario WSW en Nieuw Beschut Werk 
• Uitvoeren en evalueren pilots specifieke doelgroepen zijnde Inwoners op 1e en 2e trede van 

de Participatieladder, zoals statushouders of 50+  
• Opstellen visie (arbeid)participatie in combinatie met Wmo en jeugd in B’wijk  
• Uitwerken ambities Regionale Arbeidsmarktagenda (ZK en IJmond) inclusief groslijst 2018 

zoals doorontwikkeling Werkgeversservicepunt 
• Opstellen nadere regels re-integratie  
• Vaststellen en uitvoeren Protocol Social Return on Investment (SROI) arbeidsmarktregio ZK 

en IJmond  
• Wijziging inburgeringswet: regie terug naar de gemeente, integratie van maatschappelijke 

begeleiding, toeleiding naar participatie en inburgering 

 
2018-2019 
2019 
 
2019 
2018-2022 
 
2019 
2019 
 
2020 

54. Als het gaat om de 
schuldenproblematiek blijft de coalitie 
met maatschappelijke dienstverleners 
en met vrijwilligersorganisaties, de 
schuldenproblematiek aanpakken. 
Inzet daarbij is niet alleen om de 
problematiek te verhelpen, maar ook 
om te voorkomen dat mensen in de 
schuldenproblematiek geraken.  

• Uitvoeren en actualiseren Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2017-2020  
• Evalueren pilot Loket Geldzaken 
• Opstellen uitvoeringsbeleid preventie schulden; integrale aanpak met ketenpartners over 

informatieverstrekking, vroegsignalering, voorkomen recidive met nazorg en aanpak 
laaggeletterdheid –zie 55 

• Uitvoeren en actualiseren van Minimabeleid 2016-2019 – zie 38 
• Jaarlijks actualiseren ziektekostenverzekering minima en in 2018 overgang naar één 

aanbieder – zie 38 
• Evalueren en actualiseren prestatieafspraken woningcorporaties gericht op het voorkomen 

en bestrijden van betalingsproblemen van huurders  

2018-2020 
2018 
2018 
 
 
2018-2022 
2018-2022 
 
2018-2022 

55. Huisuitzetting willen wij, zeker als er 
kinderen onder de 18 jaar bij 
betrokken zijn, voorkomen. Daarover 
zoeken wij contact met nutsbedrijven 
en woningcorporaties. 

• Inzetten op preventie en vroegsignalering ter voorkoming van huisuitzettingen, zeker als er 
kinderen onder de 18 jaar bij betrokken zijn, door actief omgaan met informatie over 
betalingsachterstanden van woningcorporaties en nutsbedrijven. Risicoanalyse schulden 
maken en verwijzen naar ondersteuning en begeleiding op maat 

• Uitvoeren ‘tweede kans huisvestingsbeleid’ en Kanscontracten: contract cliënt, 
woningcorporatie en begeleidende organisatie bij kwetsbare inwoner met OGGZ, LVB en 
psychische problemen  

• Opstellen uitvoeringsbeleid preventie schulden; integrale aanpak met ketenpartners over 
informatieverstrekking, vroegsignalering, voorkomen recidive met nazorg en aanpak 
laaggeletterdheid – zie 54 

• Evalueren en actualiseren prestatieafspraken woningcorporaties gericht op het voorkomen 
en bestrijden van betalingsproblemen van huurders – zie 54 

2018-2022 
 
 
 
2018-2022 
 
 
2018 
 
 
2018-2022 

56. Het aanpakken van eenzaamheid is 
een zorg van ons allemaal, niet alleen 
voor de gemeente, maar ook voor 
maatschappelijke organisaties en 
inwoners. De coalitie wil dit probleem 
proactief opsporen en aanpakken en 

• Opstellen plan van aanpak terugdringen eenzaamheid Beverwijk 
• Uitvoeren pilot eenzaamheid in de Broekpolder 
• Deelnemen aan jaarlijkse landelijke week van de eenzaamheid  
• Deelnemen aan tweejaarlijkse gezondheidsmonitor van RIVM, GGD en CBS 
• Uitvoeren nota gezondheidsbeleid Veiligheidsregio Kennemerland 2017-2020 - thema’s: 

terugdringen sociaaleconomische gezondheidsverschillen, bewegen voor iedereen, NIX18 

2018 
2018 
2018-2022 
2018-2020 
2018-2020 
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kijkt met haar partners of er nog meer 
acties te ontwikkelen zijn, b.v 
WhatsApp-groepen, om de 
eenzaamheid te doorbreken. 

rookvrije en alcoholvrije jeugd, verbeteren psychische gezondheid jongeren en ouderen 

57. De Sociale teams zijn de ogen en oren 
van de buurt en belangrijk bij de 
vroegsignalering van onder andere 
eenzaamheid 

• Uitvoeren Transformatieagenda 2016-2019 (toegang) 
• Uitvoeren Groeimodel Toegang Sociaal Domein IJmond- thema’s: vindbaarheid, toeleiding, 

stappenplan 
• Opstellen actuele visie maatschappelijke ondersteuning- zie 49 
• Deelnemen in plan van aanpak bestrijding eenzaamheid Beverwijk - zie 56 
• Uitvoeren Clienttevredenheidsonderzoek sociaal team- toegang  

2018-2022 
2018-2022 
 
2018 
2019 
2018-2022 

58. De coalitie vindt het netwerk van 
mantelzorgers belangrijk en blijft dit 
faciliteren en ondersteunen. 

• Uitvoeren en actualiseren pva mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk 2018-2019  
• Tenderen mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk 
• Evalueren mantelzorgwaardering  

2018-2019 
2019 
2019 

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 
Duurzaamheid: 
De toekomst is duurzaam. De opgave 
om te komen tot een duurzame 
toekomst is een grote 
maatschappelijke opgave van deze 
tijd. Om de transitie te laten slagen, 
moeten inwoners, ondernemers, 
netbeheerders, woningcorporaties 
en overheden gezamenlijk de 
schouders eronder zetten. 
We gaan voor Beverwijk als een 
duurzame gemeente, waarbij een 
circulaire economie gestimuleerd 
wordt. Burgerinitiatieven op dit 
gebied ondersteunen we actief en 
ondernemers willen wij hier in 
stimuleren. Dit alles binnen haalbare 
grenzen. 
 
We streven naar een CO2-neutrale 
gemeente in 2040. 
 
Voor de luchtkwaliteit houden we de 
EU-norm aan en streven naar de 
WHO-norm. 
 

59. Om duurzame ontwikkelingen te 
stimuleren, denken we aan het 
instellen MKB innovatie- en 
duurzaamheidsfonds. 

• Opstellen startnotitie oprichting MKB innovatiefonds voor alle bedrijven (bestaande 
bedrijven, startups, grow-ups, broedplaatsen en andere samenwerkingsverbanden tussen 
ondernemers en bedrijven) met uitwerking over duurzaamheid – zie 28 

• Implementeren MKB innovatiefonds 

2018-2019 
 
 
2019 

60. De coalitie neemt maatregelen om de 
gevolgen van klimaatverandering op te 
vangen. Dit doen wij aan de hand van 
4 begrippen: Klimaatbestendigheid, 
Energietransitie, Circulaire economie, 
Inkoop- en aanbesteding. En streven 
naar een CO2- neutrale gemeente in 
2040 

 
 
 
 

Klimaatbestendigheid 
• Opstellen en uitvoeren plan van aanpak regionaal klimaatplan 2020 met gemeente 

Heemskerk en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
• Uitvoeren en actualiseren Milieubeleidsplan Beverwijk 2015-2020 
• Uitvoeren en actualiseren Groenbeleidsplan 2005 en Bomenbeleidsplan 2013 – zie 46 
• Uitvoeren beleidsplan Verbinden met Water 2017-2021 met koers op hooflijnen richting 

klimaatadaptatie 
Energietransitie: Transitie naar aardgasvrije wijken, voor CO2-arme gebouwde omgeving in 2050 

(Klimaatakkoord):  
• Opstellen en uitvoeren Routekaart energietransitie Beverwijk – zie 62 
• Opstellen energietransitieplan, inclusief communicatieplan, voor de bestaande bouw - 

voorbereiding op het ‘wijkgericht warmte transitieplan’  
• Opstellen ‘wijkgericht warmte transitieplan’ uiterlijk 2021  
• Bijdragen en mede uitvoering geven aan Regionale Energie Strategie (RES) regio 

IJmond/Haarlem & Noord Holland MRA 
• Energietransitie en duurzaamheid uitwerken in de Omgevingsvisie – zie 73 
• Mede uitvoering geven aan rijksopgave Wind op Zee. Medewerking verlenen aanleg kabel en 

leiding tracé dat aansluit op energiestation Kagerweg. Daarmee IJmond als groene stekker 
van Nederland profileren – zie 26  
 

• Stimuleren energiepositieve bedrijventerreinen zoals ‘Kagerweg energiepositief’. Met 

 
2018-2022 
 
2018-2022 
2019-2020 
2018-2022 
 
 
 
2018 - 2022  
2019-2020 
 
2021 
2018-2022 
 
2018-2022 
2018-2022 
 
 
 
2018-2022 
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ondernemers, ODIJmond en Greenbiz streven naar combinaties van energiebesparing en 
opwekking van duurzame energie 

Circulaire economie en inkoop en aanbesteding  
• Uitvoeren intentieverklaring MRA 50% circulaire inkoop en opdrachtgeverschap in 2025 
• Opstellen plan van aanpak circulair inkopen 

 
 
2018-2022 
2018-2019 

61.  De gemeenten worden per 2021 
bevoegd gezag voor het taakveld 
‘bodem en ondergrond’, waardoor 
vergunningverlening en aansturing 
ODIJ voor het milieugebied Bodem 
van de provincie overgaat naar de 
gemeente. (N) 

• Uitvoeren pilot warme overdracht door de provincie 
• De provincie beschikt over de aanpak van de bodemverontreiniging in de Pijp met o.a.:  
- opleggen monitorverplichting op gebied van grondwatervervuiling (cyanide) 
- opstellen raamsaneringsplan hoe om te gaan met de verontreiniging (grond en grondwater) 

gericht op toekomstige ontwikkeling en civiele werken in het gebied. 

2019-2020 
2021 

62. De coalitie zet zich in voor de 
ontwikkeling van alternatieve 
energiebronnen met als doel het 
voorkomen van onrendabele 
investeringen in gasnetten, 
elektriciteitsnetten en gebouw 
gebonden installaties. We 
ondersteunen burgerinitiatieven ten 
behoeve van energiezuinig en gasloos 
bouwen. Dit mag voor starters op de 
woningmarkt echter geen hogere 
financiële drempel opwerpen. 

• Stimuleren bewonersinitiatieven op basis van Route du Soleil (zonnepanelen) 
• Opnemen bewonersinitiatieven in Routekaart energietransitie – zie 60 
• Informeren van bewoners en bedrijven binnen onze gemeente  
• Stimuleren participatie zoals bij de samenwerking in Energiecoöperatie en buurtinitiatieven 

waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen met budget als cofinanciering voor 
inkoopacties van isolatie en zonnepanelen  

 
 

2018-2020 
2018-2019 
2018-2022 
2018-2022 

63. Het gasloos bouwen geldt al voor 
nieuwe woningen waarvoor de 
vergunning is verleend na 1 februari 
2018. De grote uitdaging is de transitie 
van de bestaande ‘oude’ 
woningvoorraad van aardgas naar 
andere vormen van energie. Beverwijk 
onderzoekt in samenwerking met de 
Omgevingsdienst IJmond hoe deze 
transitie, stapsgewijze voor woningen 
en bedrijven in Beverwijk zo snel 
mogelijk opgepakt kan worden.  

• Uitvoeren Wet voortgang Energietransitie: vanaf 1 juli 2018 nieuwbouw zonder aardgas zoals 
bij project Binnenduin, behalve indien de gemeente daarvoor toestemming geeft vanwege 
zwaarwegende criteria 

• Voor aanpak bestaande bouw aanpak energietransitie, zie 60 
 

2018-2022 
 
 
2018-2022 
 
 

64. In het kader van de energietransitie 
willen wij de komende vier jaar 
belangrijke stappen maken als het 
gaat om het realiseren van het 

• Werken aan Warmtenet IJmond met HVC, Woningbedrijf Velsen, Prewonen, Velisonwonen 
en Woonopmaat, gemeenten Velsen en Heemskerk, ODIJ, Alliander, TATA en Floricultura: 

       Fase 1: Haalbaarheid:  
       Fase 2: Voorbereiding en contracteren 

2018-2022 
 
 
2018 
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warmtenet IJmond, waarbij 
restwarmte van de industrie 
(bijvoorbeeld TATA) wordt benut voor 
het verwarmen van woningen en 
bedrijven. 

       Fase 3: Realisatie uitvoering werkzaamheden 
       Fase 4: Start exploitatie, levering warmte aan klanten - zie 60 

2019-2020 
2020-2021 
Vanaf 2022 

65. Er is een ontwikkeling gaande dat er 
steeds meer gebruik wordt gemaakt 
van elektrische auto’s. De verkoop van 
elektrische auto’s neemt de laatste 
jaren ook toe. Om het gebruik van 
elektrische auto’s binnen de 
gemeente te stimuleren, willen we 
investeren in meer openbaar 
toegankelijke laadpunten. 

• Realiseren van tenminste 11 locaties voor een sluitend netwerk laadpalen elektrische auto’s  
(1-300m). Bij meer vraag naar laadpunten onderzoeken of bestaande parkeerterreinen 
bruikbaar zijn 

2018-2022 

66. Het plaatsen van zonnepanelen 
blijven we stimuleren, ook op 
gemeentelijk vastgoed. We 
verwachten van de 
woningbouwcorporaties dat ook zij 
hieraan een bijdrage leveren. Met de 
woningcorporaties maken we daarom 
afspraken over verduurzaming van de 
bij hun in bezit zijnde woningen. 

• Stimuleren zonnepanelen bij projecten sociale woningbouw samen met woningcorporaties 
• Inzetten op voorlichting en stimuleren van woningisolatie van de woningen  
• Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en regionaal meer afstemmen voor eensluidende 

aanpak 
• Uitvoeren onderdelen Woonvisie m.b.t. duurzaamheid 
• Uitvoeren actie georganiseerde collectieve inkoop voor inwoners, ook voor huurwoningen  

2018-2022 
2018-2022 
2018-2022 
 
2018-2022 
2018-2019 

67. We vinden het belangrijk dat er 
binnen de gemeente voldoende 
ondergrondse afvalcontainers zijn, 
zodat de overlast van zwerfvuil wordt 
teruggedrongen 

• Uitvoeren en evalueren proef wijk Meerestein Noord om de hoeveelheid bijplaatsingen/ 
afvaldumpingen rondom ondergrondse containers sterk te verminderen.  

• Opstellen plan van aanpak vervolg proef bijplaatsingen 
• Uitvoeren pilot vuildumpingen – zie 10 
• Opstellen jaarlijks plan acties ter bestrijding van het algemene zwerfafval in de gemeente  

2018 
 
2018 -2019 
2018-2019 
2018-2022 

68. Daarnaast doen we in brede zin 
onderzoek naar de voor- en nadelen 
van scheiding bij of door de 
afvalverwerker voor verbranding van 
huishoudelijk afval. 

 

• Uitvoeren en actualiseren Grondstoffenplan Beverwijk 2017-2021 – thema’s: beter scheiden 
plastic, gft en papier (bronscheiding) aan huis bij de laagbouwwoningen om forse reductie 
van het restafval realiseren 

• Uitvoeren proef half jaar in twee wijken aan huis plastic afval gescheiden inzamelen met een 
extra rolcontainer 

• Uitvoeren proef in laagbouwwijk met inzameling plastic via bovengrondse 
verzamelcontainers  

• Consulteren van de raad over de stand van zaken v.w.b. mogelijkheden nascheiding plastic, 
rekening houdende met de voorlopige uitkomsten bovenstaande proeven 

• Evalueren inzameling plastic aan huis  
• Opstellen advies voor eventuele uitrol voor alle laagbouwwoningen 

2018-2021 
 
 
2018 
 
2019 
 
2019 
 
2019 
2019 

69. Een duurzame toekomst is van • Inzetten op integrale benadering en benutten van kansen 2018-2022 
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dermate groot belang dat dit college 
in alle portefeuilles een stuk van de 
duurzaamheidsopgave zal opnemen. 

70. De gemeente Beverwijk geeft als het 
gaat om de energietransitie en het 
verduurzamen het goede voorbeeld. 

• Uitvoeren onderzoek verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
• Opstellen faseringsplan verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

2018-2019 
2019 

Gezondheid 
Een gezonde leefomgeving begint bij 
schone lucht. Het is van groot belang 
voor de gezondheid van onze 
inwoners, dat de trend van afgelopen 
jaren ‘minder fijnstof in de lucht’ 
wordt doorgezet. Samen met de 
Omgevingsdienst IJmond en de 
provincie blijven we daarom inzetten 
op voortzetting van de Milieudialoog. 

71. We zijn alert op en sluiten ons aan bij 
nieuwe (landelijke) ontwikkelingen en 
initiatieven op het gebied van milieu en 
duurzaamheid in brede zin. Om de 
bewustwording ten aanzien van de 
luchtkwaliteit te vergroten, informeren 
we inwoners en ondernemers actiever 
over de luchtkwaliteit in Beverwijk en 
Wijk aan Zee. 

• Uitvoeren en actualiseren Milieubeleidsplan Beverwijk 2015-2020 
• Deelnemen aan Milieudialoog IJmond en deelnemen aan Platform Milieu & Gezondheid  
• Uitvoeren regionale Nota gezondheidsbeleid Veiligheidsregio Kennemerland 2017-2020 
• Uitvoeren Visie Luchtkwaliteit 2017-2020 
 
 

2018-2020 
2018 –2022 
2018-2022 
2018-2022 
 

72. Geluidsoverlast kan leiden tot een 
slechtere gezondheid. We zijn daarom 
kritisch op geluidsoverlast en houden 
geluids-ontwikkelingen in onze 
gemeente in de gaten. 

• Opstellen actieplan geluid over o.a. stil wegdek op drukke wegen 
• Uitvoeren toezicht op geluidsoverlast door Omgevingsdienst IJmond  
• Uitvoeren Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen (GGD) –meting/monitoring 

vliegtuigoverlast  

2018 
2018-2022 
2020 

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING  
 73. De Omgevingswet beoogt minder en 

overzichtelijkere regelgeving, meer 
ruimte voor initiatieven, lokaal 
maatwerk en geven en vragen van 
vertrouwen. Het doel van een 
initiatief staat centraal in tegenstelling 
tot de vraag "mag het wel?”. Dit is een 
volledige herziening van de wet- en 
regelgeving die betrekking heeft op de 
fysieke leefomgeving en vraagt om 
een andere, integrale werk- en 
denkwijze van zowel overheden, als 
burgers en bedrijven. De 
Omgevingswet treedt per 1 januari 
2021 in werking. Voor 2025 stelt de 
gemeente een Omgevingsvisie op en 
voor 2029 een Omgevingsplan. (N) 

Bewustwordingsfase 
• Uitvoeren plan van aanpak Omgevingswet in de IJmond, fase bewustwording en 

ambitiebepaling met bijeenkomsten, impactanalyse en kennisbijeenkomsten,  
• Opstellen aanpak Omgevingswet Beverwijk; vaststellen kaders en ambitieniveau 
Keuzefase 
• Vormgeven digitale transitie Omgevingswet  
• Optimaliseren integraal werken en inventariseren consequenties voor de organisatie  
• Organiseren participatie 
• Samenwerken in de IJmond 
Toepassingsfase  
• Oefenen met nieuwe kaders Omgevingswet in de vorm van cursussen en het opzetten van 

(fictieve) pilots.  
• Voorbereiden opstellen Omgevingsvisie voor 2025: inspiratie- of ambitiedocument voor de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 
• Voorbereiden opstellen Omgevingsplan voor 2029: geeft kaders voor ontwikkeling aan. Het 

vervangt de bestaande bestemmingsplannen en verordeningen m.b.t. de fysieke 
leefomgeving 

2018-2019 
 
 
 
2018-2021 
 
 
 
 
2018-2021 



19 
 

Wonen en stedelijke ontwikkeling 
Beverwijk en Wijk aan Zee zijn 
aantrekkelijk om in te wonen en de 
vraag naar geschikte en betaalbare 
woningen is groot. Daarom is er de 
noodzaak om nieuwe woningen te 
bouwen, zodat er voldoende aanbod 
van diverse soorten woningen is. We 
streven naar realisatie van gemengde 
wijken en we willen tenminste 
voldoen aan de woningbouwopgave 
die er ligt, waarbij een belangrijk 
punt is om doorstroom 
bevorderende woningen te creëren 
of doorstroom bevorderende 
maatregelen te nemen. Daar hoort 
ook bij levensbestendig bouwen dan 
wel het levensbestendig aanpassen 
van bestaande woningen.  
Ook moet er extra impuls komen 
voor starters op de woningmarkt. 
 
We zetten de blijversregeling voort 
en gaan deze regeling in het licht van 
de huidige ontwikkelingen evalueren 
waarbij uitbreiding van de regeling 
niet wordt uitgesloten. 
 
 
 
 
 

74. Bij nieuwbouw ligt de nadruk op 
duurzaam en verantwoord bouwen, 
parkeren op eigen terrein en willen 
we bouwen binnen de contouren van 
de stad, binnen het stedelijk gebied. 
Voor woningbouw in Wijk aan Zee 
bekijken we per situatie wat qua 
bouwen past in de omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duurzaam en verantwoord bouwen: 
• Aanhaken woningbouwopgave MRA en bij NZKG visie op wonen – zie 3,4 
• Uitvoeren en actualiseren RAP (Regionaal actieprogramma wonen IJmond/ Zuid-

Kennemerland) 2016-2021  
• Uitvoeren Woonvisie Beverwijk/Heemskerk 2015-2020 - thema’s betaalbaarheid, wonen en 

zorg, duurzaamheid en de woningvoorraad 
• Opstellen Woonvisie Beverwijk/Heemskerk 2021-2026 inzet o.a. op gemengde wijken  
• Jaarlijks vaststellen prestatieafspraken over uitvoering Woonvisie met de corporaties  
• Afstemmen en versnellen woningbouwopgave i.v.m. vergrijzing, herstructurering/ 

wijkversterking en bevolkingsaanwas en afstemmen op energietransitie en energieneutraal – 
zie 60, 62, 63 

• Opstellen en jaarlijks actualiseren ‘Actieplan langer en weer zelfstandig wonen in de wijk; 
bevorderen doorstroming en het technisch geschikt maken van woningen voor ouderen, 
chronisch zieken en bijzondere doelgroepen’. Acties:  

- Ontwikkelen ‘senioren doorstroomregeling’ met woningcorporaties 
- Opzetten bewustwordingscampagne en evalueren & verbreden Svn Blijverslening 
- Afspraken maken over woningaanpassingen door gemeente (Wmo) en woningcorporaties 
- Afspraken maken over levensbestendig bouwen bij nieuwbouw 
- Onderzoeken nieuwe vormen van (tijdelijke) zelfstandige huisvesting vanwege 

transitieopgave Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) - zie 82 
Parkeren op eigen terrein 
• Opstellen parkeerbalans centrum, afgestemd op Masterplan- zie 29  
• Uitvoeren en evalueren beleid parkeernormen met uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen 

parkeren op eigen terrein 
Bouwen binnen de contouren van de stad, binnen het stedelijk gebied. 
• Ontwikkelen binnenstedelijke locaties – zie 29 
• Uitwerken Convenantlocaties i.s.m. met woningcorporaties 
• Uitvoeren project Binnenduin 
• Werken op basis van Provinciaal ruimtelijke verordening PRV  
• Actualiseren bestemmingsplannen in het kader van Omgevingswet zoals Beverwijk 

Woongebied Oost, Centrum  
• Opstellen Hoogbouwvisie 
Wijk aan Zee 
• Werken op basis van gebiedsvisie WAZ 2030 
• Vaststellen bestemmingsplan Wijk aan Zee 
• Opstellen Beeldkwaliteitsplan Wijk aan Zee – zie 47 
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75. Ook moet er extra impuls komen 
voor starters op de woningmarkt. 

• Ondersteunen starters bij de aanschaf eerste koopwoning met Svn Starterslening  
• Evalueren Svn Starterslening 

2018-2020 
2020 

76. Om aan de woningbouwopgave te 
kunnen voldoen, onderzoeken we de 

• Volgen ontwikkelingen RKZ – zie 29 2018-2022 
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mogelijkheden voor ontwikkeling en 
invulling van de omgeving rond de 
Parallelweg, het Stationsgebied en het 
Meerplein. In dat onderzoek wordt 
voorts betrokken de mogelijkheid van 
verplaatsing en nieuwbouw van het 
Rode Kruis Ziekenhuis, zodat er op de 
dan vrijvallende locatie nieuwe 
woningen kunnen worden gebouwd. 

77. We zetten stappen in het voorkomen 
en terugdringen van het onttrekken 
van woningruimte aan de 
woningvoorraad. Er is een tendens dat 
beschikbare woonruimte geschikt 
wordt gemaakt voor tijdelijke 
huisvesting en daardoor niet meer 
regulier beschikbaar is. We vinden dit, 
gelet op de krapte in beschikbare en 
geschikte woonruimten, een 
ongewenste ontwikkeling waar we 
tegen optreden. Dit betekent ook dat 
we ons inzetten om woningen, die 
reeds onttrokken zijn aan de woning-
voorraad en waar sprake is van een 
illegale situatie, terug zullen halen. 

• Uitvoeren en evalueren pilot woonfraude– zie 10, 11 
• Onderzoeken Juridische mogelijkheden van huisvestingsverordening ter bestrijding van het 

per kamer verhuren van zelfstandige woningen aan arbeidsmigranten 
• Onderzoeken juridische mogelijkheden wat betreft onttrekken woningen aan de 

woningvoorraad vanuit bestemmingsplan, huisvestingsverordening, brandveiligheid 
regelgeving, inschrijvingen in de Basisregistratie personen (BRP)  

 

2018 
2019-2020 
 
2019 
 

78. De coalitie ziet het belang van de 
spreiding van woonruimte voor 
tijdelijke werknemers. Er wordt 
gekeken naar geschikte plekken. 

• Onderzoeken woonvormen en locaties voor het huisvesten van arbeidsmigranten in 
samenspraak met uitzendbureaus en ontwikkelaars  

 

2019-2020 

79. Als het gaat om oudere woonwijken 
in Beverwijk moet tijd en geld worden 
vrijgemaakt om de woningen en de 
leefomgeving te vernieuwen. Een 
opdracht die in samenhang met de 
energietransitie ter hand kan worden 
genomen. 

• Afronden herstructurering de Plantage 
• Opstellen herstructureringsplan Kuenenplein en- de Indische buurt samen met de 

woningcorporaties Pré Wonen en Woonopmaat 
• Uitvoeren deelprojecten herstructureringsplan Kuenenplein/Indische buurt 5 a 10 jaar. 
• Onderzoek met woningcorporaties naar plekken waar wijkversterking noodzakelijk is. Bij 

mogelijk verlies sociale huurwoningen onderzoeken of elders in stedelijke vernieuwings-
locaties compensatie mogelijk is 

• Afstemmen herstructurering op de ambities van de energietransitie – zie ambitie 60 

2018-2021 
2018-2019 
 
2020-2025 
2019 
 
 
2018-2022 

80. De huisvestingsverordening wordt 
tegen het licht gehouden voor wat 
betreft de criteria voor urgentie voor 

• Bewaken slaagkansen woningzoekenden op een sociale huurwoning en het effect van het 
huisvesten van urgente doelgroepen op deze slaagkansen. Jaarlijks zichtbaar maken in de 
huisvestingsmonitor en prestatieafspraken met woningcorporaties 

2018-2022 
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woningtoewijzing, om ervoor te 
zorgen dat iedereen een eerlijke en 
gelijke kans heeft op een woning. 

• Indien verdringing van woningzoekenden optreedt, aanpassen beleidsregels 
urgentieverlening en/of de huisvestingsverordening  

2018-2022 
 

81. Door de decentralisatie en 
herverdeling van financiële middelen 
voor Beschermd Wonen (BW) en 
Maatschappelijke Opvang (MO), 
inclusief vrouwenopvang, per 2022, 
ligt er een opgave voor gemeenten 
om in andere vormen van huisvesting 
te voorzien. Er is grote behoefte aan 
nieuwe vormen van (tijdelijke) 
huisvesting (N) 

• Transitieopgave Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2017-2022: 
- Uitvoeringsprogramma regionaal Opvang, Wonen en Herstel 2017-2022 
- Uitvoeringsprogramma lokaal Opvang, Wonen en Herstel 2017-2022 Beverwijk met o.a. 

inventarisatie behoefte nieuwe vormen van (tijdelijke) zelfstandige huisvesting BW en MO 
•   Inzicht transitiebudget decentralisatie BW en MO incl. gevolgen budget Wmo begeleiding 

2018-2022 
2018-2022 
2018-2022 
 
2021 
 

82. Beverwijk biedt brede ondersteuning 
voor mensen met verward gedrag (N) 

 
 
 

• Completeren ‘Regionaal Handboek en routekaart sluitende aanpak rondom personen met 
verward gedrag’. Thema’s: 24/7 regionaal bereikbaar meldpunt en advies, 24/7 opvang in de 
regio, regionaal integraal crisisteam, vervoer  

• Opstellen en jaarlijks actualiseren Actieplan langer en weer zelfstandig wonen in de wijk -zie 
74  

• Opstellen plan van aanpak Skaeve huse, inclusief bouw-, zorg- en communicatieplan-voor 
een kleine groep inwoners die tijdelijk niet in een woning in de wijk kan wonen 

• Uitvoeren plan van aanpak Skaeve huse project 

2018 
 
 
2018 – 2022 
 
2018-2019 
 
2019-2020 

83. De gemeente moet goed bereikbaar 
zijn middels een goed onderhouden 
wegennet. Op bepaalde plekken 
binnen de gemeente noopt de staat 
van de wegen tot extra onderhoud. 
Als er sprake is van achterstallig 
onderhoud dan zal dat worden 
ingehaald.  

• Opstellen jaarlijks (meerjarige) onderhoudsprogramma openbare ruimte vast met een 
daarbij behorend kredietverzoek aan de raad  

• Voorkomen van achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging door adequaat inzetten 
onderhoudsmiddelen  

2018-2022 
 
2018-2022 

MIDDELEN 
We staan voor een solide financieel 
beleid, waarbij inkomsten en 
uitgaven in balans zijn, maar dat ook 
voldoende ruimte biedt voor nieuwe 
investeringen. Uitgangspunt hierbij is 
dat incidentele meevallers niet 
gebruikt worden voor structurele 
financiële tegenvallers. 
We stellen daarvoor financiële 
spelregels vast. 

84. We staan voor een solide financieel 
beleid, waarbij inkomsten en uitgaven 
in balans zijn, maar dat ook voldoende 
ruimte biedt voor nieuwe 
investeringen. Uitgangspunt hierbij is 
dat incidentele meevallers niet 
gebruikt worden voor structurele 
financiële tegenvallers. We stellen 
daarvoor financiële spelregels vast. 

• Voor een financieel solide beleid gelden de volgende spelregels voor de periode van 2018-
2022 binnen de geldende wet en regelgeving (BBV):  

1. Een sluitende meerjarenraming. De inkomsten en uitgaven zijn in balans. 
2. Het uitgangspunt is reëel begroten, structurele uitgaven zijn gedekt door structurele 

inkomsten.  
3. Het weerstandsvermogen van de gemeente hoort ‘voldoende’ te zijn. Dit betekent een 

weerstandsratio van 1,0 of hoger. Doel is dit voor de komende jaren zo te houden. 
4. Bij tegenvallers wordt in eerste instantie gekeken naar oplossingen binnen hetzelfde 

programma. In tweede instantie wordt gekeken naar oplossingen in de totale begroting, 
vervolgens komt het begrotingssaldo in beeld. Daarna doet het college een voorstel aan de 

   2018-2022 



22 
 

De gemeentelijke financiën zijn 
transparant, wat betekent dat we de 
inwoners en ondernemers van 
Beverwijk en Wijk aan Zee jaarlijks op 
een eenvoudige en overzichtelijke 
wijze inzage geven van de doelmatige 
besteding van de gelden. 
Het uitgangspunt is dat we de 
gemeentelijke woonlasten op of 
onder het landelijk gemiddelde 
houden. 
De uitwerking van dit coalitieakkoord 
vindt plaats in het collegeprogramma 
en de financiële consequenties 
worden zichtbaar gemaakt in de 
financiële besluitvorming 

raad tot bezuinigingen of het verhogen van tarieven.  
5. Meevallers en vrijgevallen investeringen komen ten gunste van de algemene middelen.  
6. Voor bewoners en bedrijven is het gewenst dat de lastendruk op of onder het landelijk 

gemiddelde blijft.  
7. Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.  
8. Het financiële resultaat van het verkopen van vastgoed wordt gestort in de algemene 

reserve.  
9. Grondexploitaties mogen niet financieel aan elkaar worden geknoopt. Ieder project heeft 

een eigen reële begroting. 
10. De lasten voor het sociaal domein worden reëel begroot. In 2019 wordt beleid opgesteld hoe 

om te gaan met de koppeling tussen de ontvangen gelden voor het sociaal domein en de te 
verwachten uitgaven in het sociaal domein. 

85. De gemeentelijke financiën zijn 
transparant, wat betekent dat we de 
inwoners en ondernemers van 
Beverwijk en Wijk aan Zee jaarlijks op 
een eenvoudige en overzichtelijke 
wijze inzage geven van de doelmatige 
besteding van de gelden. 

• Uitvoeren jaarlijks planning en control cyclus: voorjaarsnota, programmabegroting inclusief 
een begroting in één oogopslag, bestuur rapportages in voor- en najaarsnota, jaarstukken 
met rekening in een oogopslag. Dit ontsluiten via de website van gemeente Beverwijk  

• Vanaf 2019 beschikbaar stellen van bovenstaande producten in een nieuwe digitale 
omgeving  

2018-2022 
 
 
2019-2022 

86. Het uitgangspunt is dat we de 
gemeentelijke woonlasten op of onder 
het landelijk gemiddelde houden. 

• Verhogen van de lokale belastingen met niet meer dan de index zodat woonlasten op of 
onder het landelijk gemiddelde blijven 

 

2018-2022 

 
 


