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Inleiding
INLEIDING
De najaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (zie tabel 1). Met deze
rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken op de diverse
beleidsterreinen binnen de zes programma’s van de programmabegroting 2017.

Collegeprogramma

Perspectiefnota

Programmabegroting

Decemberrapportage

Najaarsrapportage

Voorjaarsrapportage

Jaarstukken

Tabel 1

De voorjaarsrapportage bestaat uit twee delen.
Deel A
Deel A geeft de voortgang weer van de zes programma’s uit de programmabegroting
2017.
Deel B
Deel B geeft een financieel inzicht en bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Voorgestelde wijzigingen programmabegroting 2017
Stand van zaken Onvoorziene uitgaven
Exploitatieresultaat najaarsrapportage 2017
Revideren
Overzicht bestemmings)reserves

gramma 1
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Status programmadoelstelling

Per programma wordt de status in de realisatie aangegeven:

De doelstelling is gerealiseerd.

De doelstelling is in uitvoering en wordt gerealiseerd binnen de gestelde
termijn.

Doelstelling is in uitvoering maar wordt niet gerealiseerd binnen de
gestelde termijn.

De doelstelling is nog niet in uitvoering maar wordt wel gerealiseerd binnen
de gestelde termijn.

De doelstelling is nog niet in uitvoering en wordt niet gerealiseerd binnen
de gestelde termijn.
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Programma 1
Fysieke leefomgeving

Programmadoel:
We willen een groene, schone en veilige fysieke leefomgeving, met aandacht voor het
behoud van waardevolle kenmerken en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
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Programma 1: Fysieke leefomgeving
Raadscommissie: Woonomgeving
Programma
Pijler

Subpijler/Productgroep/Projecten

Pijler 1:
Een groene en
schone leefomgeving

Pijler 2:
Een veilige en
bereikbare leefomgeving

Portefeuillehouder: A. Poppe
Directeur: E.G. de Vries
Natuurbescherming
Openbaar groen
Grachten en waterpartijen
Afvalverwijdering en -verwerking
Riolering
Milieubeheer
Lijkbezorging
Windenergiepark
Subpijler 2A Infrastructuur:
Portefeuillehouder: A. Poppe
Directeur: E.G. de Vries
Wegen, straten en pleinen
Verkeersmaatregelen
Parkeren
Binnenhavens en waterwegen
Waterkering en afwatering
Subpijler 2B Openbare orde en
veiligheid:
Portefeuillehouder: A. van der Werff
Directeur: E.G. de Vries
Openbare orde en veiligheid
Brandweer en rampenbestrijding

Fysieke
leefomgeving

Subpijler 3A Bouwen:
Portefeuillehouder: W.C. Haagsma
Directeur: E.G. de Vries
Ruimtelijke ordening
Bouw- en woningtoezicht
Bouwgrondexploitatie
Bestemmingsplan Landelijk Gebied
Structuurvisie
Emmelhage
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: E.G. de Vries
Wellerwaard
Portefeuillehouder: H.H. Suelmann
Directeur: E.G. de Vries
Project:
Hart voor Emmeloord

Pijler 3:
Ontwikkelen in de
leefomgeving
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Subpijler 3B Wonen:
Portefeuillehouder: H.H. Suelmann
Directeur: E.G. de Vries
Volkshuisvestingszaken
Stads- en dorpsvernieuwing
Wethouder dorpen, LEADER-subsidies
Overige volkshuisvestingszaken
Project:
Herstructurering Nagele
Centrumschil

Pijler 1: Een groene en schone leefomgeving
We streven naar een groene en schone leefomgeving.
Wat willen we
bereiken?
Duurzaam handelen door
bedrijven, inwoners en
gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Uitvoeren van acties uit de visie/kadernota FOCUS+. Dit zijn
vooral activiteiten voor opwekking van duurzame energie,
energiebesparing en duurzame mobiliteit.
b. Maatregelen uitvoeren om gemeentelijke gebouwen verder te
verduurzamen. Zoals aanpassen van isolatie en het plaatsen
van zonnepanelen.
c. Aangehaakt blijven bij de energietransitie.
d. Verstrekken van duurzaamheidsleningen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De acties uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017 zijn in
uitvoering.
b. Het onderzoek naar verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is
afgerond. De uitkomsten van het onderzoek “Aardgasvrij gemeentelijk
vastgoed” en de mogelijke uitvoeringsvarianten worden in het 4e kwartaal
ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
c. De coördinator energietransitie is in april 2017 gestart met zijn
werkzaamheden om eind dit jaar te komen tot een Lokaal Energie Akkoord.
Onderdeel van dit akkoord is het opstellen van een uitvoeringsprogramma,
met daarin diverse activiteiten.
Het onderzoek naar verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is
afgerond. De uitkomsten van het onderzoek “Aardgasvrij gemeentelijk
vastgoed” en de mogelijke uitvoeringsvarianten worden in het 4e kwartaal
aan de gemeenteraad voorgelegd.
d. In de vastgestelde perspectiefnota 2018-2021 zijn bedragen opgenomen
om het fonds voor duurzaamheidsleningen volledig revolverend te maken
voor de komende jaren. De bijbehorende nieuwe verordening is gereed en
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Milleniumgemeente
a. In het duurzaamheidsplan aansluiting zoeken bij de 17 Global
blijven.
Goals. De 17 Global Goals vervangen de Millenniumdoelen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De duurzaamheidsvisie is vastgesteld. De Global Goals sluiten aan bij het
huidige gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.
Wat willen we
bereiken?
Effectieve en duurzame
inzameling van
huishoudelijk afval.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Afvalbeleidsplan 2014-2024 toepassen en uitvoeren. In 2017
betekent dit vooral:
* regisseren van de nieuwe manier van afval inzamelen;
* onderzoek en eventueel implementatie van betere
afvalscheiding bij hoogbouw;
* onderzoeken en eventueel implementeren van
mogelijkheden om de landelijke scheidingsdoelstelling te
halen; gratis inzameling snoeiafval, uitsorteren
prullenbakkenafval, verdere scheiding grofvuil, gescheiden
inzameling bij scholen;
* regisseren van de afspraken met de papier inzamelende
verenigingen.
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TOELICHTING OP VOORTGANG
a. De resultaten van de nieuwe inzameling blijven erg positief. Het restafval
blijft dalen terwijl de hoeveelheid grondstoffen blijft stijgen. Het restafval is
in het eerste half jaar van 2017 (ten opzichte van dezelfde periode in 2016)
met 41% gedaald. De ingezamelde hoeveelheden gft (+16%) oud papier
(+16%) en plastic/metalen verpakkingen/drankenkartons (+209%) zijn
flink gestegen.

STATUS

Vanaf september 2017 wordt al het restafval van hoogbouw uit
Noordoostpolder voorgesorteerd. Voordat dit restafval wordt verbrand,
haalt HVC kostbare grondstoffen uit het restafval van hoogbouw.
Per 1 oktober wordt het aantal grondstoffen op het gratis deel van de
milieustraat uitgebreid met grond en snoeiafval. Vanaf 1 oktober hoeven
bewoners niet meer te betalen voor deze twee grondstoffen.
De gemeente gaat in het vierde kwartaal van 2017 extra communiceren
over de behaalde resultaten van de afvalinzameling en mogelijkheden die
de gemeente biedt om beter afval te scheiden.
De gemeente heeft in 2015 deelgenomen aan de financiële klankbordgroep
om HVC financieel te herstructureren. Het laten vervallen van de
hoofdelijke garantstelling was een belangrijke wens van aandeelhouders.
Vanwege de goede financiële ontwikkeling van HVC heeft de BNG
ingestemd om de hoofdelijkheid van de door de aandeelhouders
gegarandeerde leningen af te halen. Dit betekent dat aandeelhouders niet
meer elk op zich garant staan voor het volledige bedrag van de
gegarandeerde leningen maar gewoon naar rato van het eigen aantal
aandelen.

Wat willen we
bereiken?
De kwaliteit van de
openbare ruimte
minimaal op het gekozen
niveau houden
en als één geheel
behandelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Uitvoering geven aan het Beleidsplan Openbare Ruimte. In
2017 daarbij specifiek aandacht voor de volgende acties:
* de mechanische onkruidverwijdering op verhardingen
optimaliseren. Dit is nodig door nieuwe landelijke
wetgeving (het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen is nu verboden);
* de onkruidbestrijding in groenvakken in de woonwijken op
een kwalitatief beter niveau uitvoeren (B-niveau);
* bewoners ruimte geven voor initiatieven in hun
leefomgeving;
* project ‘Groen Doen’ blijven uitvoeren;
* langs fiets- en wandelpaden in bossen de bomen bestendig
beheren zodat onveilige situaties voorkomen worden;
* extra controles en onderhoud uitvoeren aan het
bomenbestand om gevaarlijke situaties als gevolg van
boomziektes te beheersen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Door de groeizame zomer is de onkruiddruk groot. Gemiddeld genomen
wordt aan het gestelde niveau voldaan. Bij sterk groeizaam weer kan lokaal
voor korte tijd het beeld onder niveau zijn.
Een ernstige toename van zieke bomen is te zien bij de essen. Onveilige
bomen worden verwijderd. Er volgt een voorstel aan de Raad met keuze
voor aanpak en vervangende aanplant.
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De inschrijvingsprijzen van werken en diensten stijgen. Oorzaak is dat er
meer werk op de markt beschikbaar is. Afgelopen jaren is er veelal onder
kostprijsniveau gewerkt. Begin 2018 wordt duidelijk of de stijgende prijzen
een bijstelling van de uitvoeringsbudgetten vragen.
De personele invulling van 2 groepen Groen Doen wordt moeilijker.
Doordat de gemeente heeft gekozen voor twee groepen Groen Doen in
plaats van één blijkt het moeilijker te zijn deze groepen goed gevuld te
krijgen. Ook de aantrekkende economie en de hogere uitstroom bij de
Weco (eerste half jaar 40%) betekent dat het moeilijker is de groepen te
vullen. Om het onderhoudsniveau voor De Zuidert en Revelsant te kunnen
blijven garanderen is er voor gekozen extern mensen in te huren. Hiervoor
is een budget uitgetrokken van € 50.000 en dat kan niet worden
opgevangen binnen de budgetten die bestemd zijn voor al het groen
onderhoud. Voorgesteld wordt dit budget aanvullend beschikbaar te
stellen.
Wat willen we
bereiken?
Doelmatig en
kostenverantwoord
inzamelen van afvalwater.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Klimaatbestendig en water robuust inrichten van de stedelijke
omgeving, zoals bedoeld in de “Flevolandse
Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie”.
b. Gezamenlijk met waterschap uitvoeren van onderhoud.
c. In het kader van de regionale samenwerking in de
afvalwaterketen worden de volgende onderwerpen
uitgewerkt:
* meten en monitoren;
* duurzaamheid en innovatie;
* gezamenlijk opstellen van het afvalwater-ketenplan door
gemeente Noordoostpolder en waterschap Zuiderzeeland;
* regionale monitoring op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid
(3 k’s) in Flevoland;
* herijken huidig beleid voor regionale persleidingen en
rioolgemalen.
d. Het huidig kostendekkingsmodel herzien. Dit gebeurt door
een meer toekomstgerichte rioolanalyse te maken volgens de
Rasmariant-methodiek.
e. Onderzoek doen naar de kosten voor het verwerken van
afvalwater in relatie tot de opbrengsten uit de
belastingheffing van het waterschap. Dit onderzoek gebeurt
met waterschap Zuiderzeeland en gemeente Urk.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Om te kunnen werken naar een definitief ontwerp voor de
stedenbouwkundige inrichting voor het stadshart Emmeloord is het
document “Centrumplan Emmeloord -stedenbouwkundig plan” - d.d. mei
2017 opgesteld. Een doelstelling om te komen tot een definitief
stedenbouwkundig ontwerp is, dat het ontwerp moet voldoen aan een
“gezonde en duurzame stad”. Dit bewijst dat bij het voorontwerp al tijdig
rekening moet worden gehouden om deze voor de toekomst voldoende
klimaatbestendig en waterrobuust te laten zijn.
b. Een plan van aanpak wordt uitgewerkt voor het traject “Doelen Overige
Wateren” (niet-KRW-waterlichamen). Voor 2018 staan daarvoor
gemeentelijke stadswateren gepland in Emmeloord, Marknesse en
Tollebeek. Samen met provincie Flevoland (stelt de doelen voor de overige
wateren vast) en waterschap Zuiderzeeland (vanuit geformuleerde doelen
ondersteunt het waterschap bij monitoring om de huidige toestand vast te
stellen en faciliteert bij besluitvorming over maatregelen en toekomstige
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STATUS

monitoring) wordt een visie ontwikkeld hoe het watersysteem er in de
komende jaren uit moet komen te zien. De waterkwaliteit mag niet
achteruitgaan (ten minste stand-still) en leiden tot een negatieve
afwenteling op de KRW-waterlichamen. De uitvoering vraagt in de praktijk
regionaal maatwerk, waarin de lokale belangen en ambities, zoals
bijvoorbeeld voor recreatie en ecologie, voor een water gezamenlijk worden
bepaald.
c. In het kader van de regionale samenwerking in de afvalwaterketen zijn de
volgende onderwerpen gezamenlijk opgepakt:
Meten en monitoren:
Binnen de Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland (SAF) is de pilot
“bemalingsgebied Emmeloord-Noord” aangewezen om voor dit gebied
verzamelde data van riooloverstorten en rioolgemalen te laten analyseren.
Door middel van een uit te voeren data-analyse krijgen wij, in vergelijking
tot het voorheen werken met theoretische aannames, meer inzicht in het
daadwerkelijk functioneren van de werking van het afvalwatersysteem. Het
brengt in beeld wat het effect voor de woonomgeving is, als een
voorgenomen maatregel binnen het afvalsysteem wordt uitgevoerd.
Duurzaamheid en innovatie:
Innovatie en duurzaamheid gaat zich met name richten op de
hoofdthema’s “Beheer” en “Stedelijk Afvalwater/-hemelwater”. Om de
doelstellingen voor innovatie en duurzaamheid te kunnen realiseren,
ontwikkelt de SAF niet zelf producten. De SAF wil de markt daartoe
uitdagen, door bijvoorbeeld de markt uit te nodigen deel te nemen aan een
“living lab”.
Afvalwaterketenplan gemeente Noordoostpolder en waterschap
Zuiderzeeland:
Eerder is gemeld dat het de bedoeling is het gezamenlijk
afvalwaterketenplan 2018-2024 eind dit jaar door zowel Algemene
Vergadering (AV) als raad te laten vaststellen. De kwalitatieve waarde van
het te schrijven plan is voor beide overheden een zwaarwegende
voorwaarde, waardoor het plan waarschijnlijk begin volgend jaar kan
worden vastgesteld.
Regionale monitoring op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid (3 k’s) in
Flevoland:
Nadat bij alle deelnemende partijen de jaarrekening voor het peiljaar 2016
beschikbaar is, wordt medio oktober door iedere partij de gevraagde
gegevens ten aanzien van de 3 k’s ingevuld. Gebruik wordt gemaakt van
een daarvoor ontwikkeld format om voor de beoordeling van de onderlinge
gegevens tot een objectief vergelijk te komen.
Herijken huidig beleid voor regionale persleidingen en rioolgemalen:
Tot op heden waren er onderling tussen het waterschap en de Flevolandse
gemeenten verschillende regelingen (afspraken) over de gezamenlijke
betaling van de exploitatiekosten van de overname gemalen
(overdrachtpunt van de verantwoordelijkheid voor het af te voeren
afvalwater naar het waterschap), ook wel dubbelbelang gemalen genoemd.
Binnen de stuurgroep van de SAF is ingestemd, dat nadat hiervoor per
afzonderlijke gemeente een bestuursovereenkomst met het waterschap is
ondertekend, het waterschap de volledige exploitatiekosten voor deze
gemalen voor haar rekening neemt en in het vervolg sprake is van een
eenduidige regeling. Om hiervoor een bestuursovereenkomst te kunnen
opstellen vraagt nog nader onderzoek naar de financiële consequenties en
een nieuwe regeling op juridische gronden voldoende kan worden geborgd.
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d. Op 15 mei 2017 heeft de raad ingestemd met het voorgesteld
toekomstgericht rioolbeheer en is het herijkt kostendekkingsmodel
vastgesteld.
e. Nog geen eindrapport is opgesteld. Het onderzoek naar de kosten voor het
verwerken van afvalwater op de awzi Tollebeek in relatie tot de
opbrengsten uit de belastingheffing van het waterschap, uitgevoerd in
samenwerking met de gemeenten Noordoostpolder en Urk, is nog niet
afgerond.

Gemeente gaat in Creil een gescheiden rioolstelsel aanleggen.
Wat willen we
bereiken?
Zorgen dat
begraafplaatsen hun
functie
vervullen tegen zo laag
mogelijke kosten
voor zowel inwoners als
gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Uitvoeren van het beleidsplan begraafplaatsen
Noordoostpolder 2012-2022. In 2017 betekent dit vooral
aandacht voor:
* de Lijkbezorgingsrechten;
* de Dorpsverenigingen de mogelijkheid bieden om zelf een
gedeelte van het onderhoud te laten uitvoeren. Dit om aan
de wensen van het dorp te voldoen en onze
onderhoudskosten te beheersen.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. De uitvoering van het beleidsplan begraafplaatsen Noordoostpolder
verloopt volgens planning.

STATUS

Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Zorgen dat de
a. Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Speelplaatsen.
speelplaatsen hun functie
vervullen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Bij de vaststelling van de perspectiefnota 2018-2021 is extra budget
beschikbaar gesteld om oude speeltoestellen, die technisch afgeschreven
zijn, te vervangen. Dit gaat in overleg met de bewoners.
Wat willen we
bereiken?
De openbare verlichting
zoveel mogelijk
verduurzamen.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. De bestaande conventionele openbare verlichting
gebiedsgewijs ombouwen naar LED verlichting.
b. Verlichting in de nacht dimmen.
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TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Verouderde armaturen worden vervangen door nieuwe LED armaturen.
Armaturen die nog niet aan vervanging toe zijn, maar waarbij de lamp
vervangen moet worden, krijgen een ‘Retro-Fit’ LED lamp. Op deze manier
wordt er een tussenfase gecreëerd waarbij er versneld naar LED verlichting
wordt overgegaan.
b. Vanaf 2008 zijn alle nieuwe armaturen voorzien van een dimmer, waarmee
de verlichting in de nacht wordt terug gedimd. In verband met overgang
van Enexis naar Liander heeft het zelf kunnen bepalen van
schakelmomenten vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit nu
gecombineerd wordt met de uitrol van slimme meters (2017-2018).
Er zal dan een extra kastje (FLEX-OV) worden geplaatst dat met een
interface te benaderen is en waarmee de schakeltijden per schakelstation
geregeld kunnen worden.

STATUS

Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Het gebruik van
a. Gebruiken van de energie die wordt opgewekt met
hernieuwbare energie voor
zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen. Als
gemeentelijke
alle geschikte daken van de gemeentelijke gebouwen
voorzieningen verhogen
zonnepanelen hebben, levert dat 15% op van het
naar 15% (t.o.v. 11,2 %
gemeentelijke energieverbruik.
in 2016).
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De daken van de Bosbadhal en het Bosbad hebben nog ruimte voor het
aanbrengen van zonnepanelen. Hiervoor is een SDE-subsidie verkregen en
wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan. De verwachting is dat de
zonnepanelen in het voorjaar van 2018 worden aangebracht.
Overige geschikte daken worden meegenomen in de verduurzaming van de
betreffende gebouwen als onderdeel van “Voorzien in Vastgoed” of de
motie aardgasvrij.

Gemeente wil in 2030 volledig energieneutraal zijn

Wat willen we
bereiken?
Bruikbare vaarwegen voor
de recreatievaart door
toeristen en bewoners.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Eigen beleid maken voor de vaarwegen.
b. Met de provincie in gesprek blijven over de belangen van
onze inwoners en toeristen.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Situatiegericht is er al ervaring opgedaan met mogelijkheden voor
aanlegplaatsen. Bijvoorbeeld voor woonschepen. Later dit jaar starten wij
een proces om het beleid voor de woonschepen aan te passen.
b. Met de provincie zijn gesprekken gevoerd om de belangen van onze
bewoners en toeristen duidelijk te maken.
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STATUS

Pijler 2: Een veilige en bereikbare leefomgeving
Subpijler 2A: Infrastructuur
Wat willen we
bereiken?
Betere verkeersveiligheid
bij scholen.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Verder gaan met verkeerseducatieprojecten, zoals
verkeersexamens en veiligheidslabels voor scholen. Hierbij
wordt extra aandacht besteed aan het gebruik van de fiets.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Er zijn drie verkeerseducatieprojecten uitgezet, waarvan de Grote
Verkeersquiz is afgerond. Projecten van VVN zijn bijna afgerond.
Verkeersveiligheidslabels voor scholen is in uitvoering. In oktober wordt het
eerste label uitgereikt.
Wat willen we
bereiken?
Doelmatige infrastructuur
die de
verkeersveiligheid
bevordert.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Het uitvoeren van acties genoemd in het GVVP, nota
Duurzame Mobiliteit en Fietsplan.
b. Het toepassen van het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR). In
2017 betekent dit vooral aandacht voor:
* verlagen en verharden bermen volgens de geprioriteerde
planning uit het “Uitvoeringsplan verbeteren bermen
buitengebied”;
* vervangen van de verkeersregelinstallatie bij de
voetgangersoversteekplaats aan de Amsterdamweg;
* niet vervangen van de verkeersregelinstallatie bij kruising
Urkerweg-Scandinaviëlaan. In combinatie met noodzakelijk
wegonderhoud en besteding van BDU-subsidie is het
mogelijk om tegen beperkte meerkosten een rotonde te
realiseren;
* aanleg rotonde Nagelerweg-Randweg en
rotonde Moerasandijvie-straat-Espelerlaan.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Verbetervoorstellen uit het onderzoek naar hoogwaardig openbaar vervoer
zijn ingebracht bij de provincie en worden onderzocht op haalbaarheid.
b. Het bestek voor het verlagen van de bermen is aanbesteed. Uitvoering
start begin 2018.
De rotondes Urkerweg-Scandinaviëlaan en MoerasandijviestraatEspelerlaan zijn uitgevoerd.
In de Perspectiefnota 2018-2021 is opgenomen dat op de kruising
Amsterdamweg-Randweg een rotonde wordt aangelegd in plaats van
vervanging van de verkeersregelinstallatie.
Wat willen we
bereiken?
Optimale mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het onderzoek
naar Hoogwaardig openbaar vervoer.
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TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Er is ambtelijk contact opgenomen met andere gemeenten in het noorden
van het land. Verbetervoorstellen uit het onderzoek naar hoogwaardig
openbaar vervoer zijn ingebracht bij de provincie en worden onderzocht op
haalbaarheid.

STATUS

Rotonde Urkerweg-Scandinaviëlaan
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Een ruimtelijke balans
a. Nieuwe normen uit het Parkeerbeleid opnemen in
tussen vraag en
bestemmingsplannen. Op deze manier krijgen de normen een
aanbod van
juridische status.
parkeerplaatsen die
bijdraagt
aan de economische
ontwikkeling en
leefbaarheid.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de parkeernormen toegevoegd.
Onderzocht wordt hoe de verankering van het parkeerbeleid juridisch
gezien het best kan worden geregeld voor alle bestemmingsplannen
(bijvoorbeeld via een paraplu-bestemmingsplan).
Wat willen we
bereiken?
Meer mensen op de fiets.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Investeren in fietsinfrastructuur, zoals het oplossen van
knelpunten en verbeteringen in het recreatieve fietsnetwerk.
b. Herkenbaar maken van acties voor het
bevorderen van fietsgebruik.
c. Samen met waterschap en provincie werken aan de aanleg
van nieuwe recreatieve fietspaden in het landelijk gebied. Het
gaat om een fietspad van Ramspol naar Kadoelen en van
Nagele naar Schokland.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De rotondes Urkerweg-Scandinaviëlaan en MoerasandijviestraatEspelerlaan zijn gerealiseerd. Omvorming van deze kruispunten tot
rotondes betekent een forse verbetering van de verkeersveiligheid voor
fietsers. Rotondes bij de Esperlaan-KJ-straat en Randweg-Nagelerweg zijn
ingepland.
Fietsknelpunten en ontbrekende schakels in het buitengebied worden
opgenomen in het programma Mobiliteit en Ruimte van de provincie.
b. Bij infraprojecten waar de fiets een rol speelt, wordt hier expliciet aandacht
aan besteed.
In september is weer meegedaan met de Nationale Fietstelweek en een
campagne over fietsverlichting.
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c. Een kredietaanvraag voor het recreatieve fietspad tussen Kadoelen en
Ramspol is in de raad behandeld. Er is een evenredige verdeling tussen
gemeente, provincie en waterschap.
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Subpijler 2B: Openbare orde en veiligheid
Wat willen we
bereiken?
(Gevoel van) sociale en
fysieke veiligheid
vergroten en voorkomen
van verloedering,
overlast en criminaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Uitvoering beleid Integrale Veiligheidszorg. In 2017 besteden
wij daarbij specifiek aandacht aan de volgende zaken:
* veiligheid in het buitengebied;
* openbare ordeproblematiek door verwarde mensen.
b. Inwoners betrekken bij de veiligheid van hun eigen woon- en
werkomgeving.
c. Uitvoeren van het handhavingsbeleid op het gebied van de
Drank- en horecawet.
d. Inzetten van minimaal drie Boa’s voor verbetering van het
naleefgedrag van APV-regels over bijvoorbeeld zwerfafval,
hondenpoep en caravans.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De verwachting is dat het beleid in het laatste kwartaal ter vaststelling aan
de raad wordt aangeboden. In afwachting daarvan is een lokale
persoonsgerichte aanpak gestart om de openbare orde problematiek
rondom verwarde mensen aan te pakken.
b. Dit is een continu proces. Burgernet, Waaks en NL-alert blijven op de
agenda. Door nieuwsbrieven worden de deelnemers op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen.
c. Het uitvoeren van het handhavingsbeleid loopt volgens planning.
d. Het inzetten van BOA’s voor verbetering van het naleefgedrag is
gerealiseerd.

Wat willen we
bereiken?
Snel herstel van de
openbare orde in geval
van ramp of crisis, met
zo min mogelijk
slachtoffers.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Rampenbestrijding regelen. In 2017 concreet door:
* deelname in regionaal verband aan de versterking van
bevolkingszorg;
* blijven bewaken van waarborgen voor autonomie bij lokaal
en regionaal georganiseerde rampenbestrijding.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Sinds 1 juli 2014 wordt de voorbereiding van bevolkingszorg door de regio
opgepakt. Dit bestaat o.a. uit het opleiden, trainen en oefenen van
piketmedewerkers en het actueel houden van de draaiboeken voor de
verschillende vakgroepen.
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STATUS

Pijler 3: Ontwikkelen in de leefomgeving
Subpijler 3A: Bouwen
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Een goed vertrekpunt
a. Kernopgaven formuleren voor
voor de implementatie
de fysieke leefomgeving.
van de Omgevingswet.
b. Voorbereiden op de implementatie van de Omgevingswet.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. We ontwikkelen momenteel kaders (leidende principes) in samenspraak
met de organisatie, de werkgroep Omgevingswet van de raad en
belangstellenden en inwoners van onze gemeente. Deze kaders vormen de
basis voor onze gemeente voor de definitieve invoering van de
Omgevingswet. Waar mogelijk gebruiken we deze kaders al vooruitlopend
op de invoering Omgevingswet. Minister Schulz heeft aangekondigd, dat de
invoering van de Wet wordt uitgesteld, zonder duidelijk te zijn over de aard
van het uitstel. Verwacht wordt echter dat de invoering niet eerder zal
plaats vinden dan in 2021.
b. Naast voornoemde leidende principes werken we aan bewustwording en
kennis bij organisatie, medewerkers en politiek over de doelstellingen en de
gevolgen van de Omgevingswet.
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet stellen we in de vorm
van een pilot beleid op dat (naar inhoud en vorm) in de geest van de
Omgevingswet is. Als pilot is gekozen voor de ontwikkeling van het
terrassen- en uitstallingenbeleid. Als deze pilot succesvol verloopt, krijgt dit
een vervolg.
Op regionaal niveau wordt samengewerkt met het doel te streven naar de
ontwikkeling van “één overheid”.
Wat willen we
bereiken?
Vitaal en leefbaar
landelijk gebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Uitvoering geven aan acties voor het lange termijn perspectief
van vrijkomende agrarische erven.
b. Uitvoering geven aan de (ruimtelijke)
Structuurvisie.
c. POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma)
subsidiemogelijkheden benutten als stimulans voor
erfeigenaren om bijvoorbeeld erfsingels te herstellen of
nieuwe leefgebied voor de rugstreeppad aan te leggen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Het proces van nieuwe initiatieven op erven krijgt steeds meer vorm.
1. We kijken naar wat de aanvrager wil en wat de mogelijkheden zijn om
dat voor elkaar te krijgen. Dit doen we bij de initiatieven voor extra
wonen op erven via Keukentafelgesprekken.
2. Door aanpassing van de inspraakverordening is de procedure voor
herziening van het bestemmingsplan korter en goedkoper geworden.
Om een nog beter beeld te kunnen krijgen van de ontwikkeling van steeds
meer vrijkomende erven hebben we gesproken met verschillende partijen:
Makelaars, banken, diverse gemeenten via de VNG, provincie en RCE.
In het vierde kwartaal gaan we:
inventariserend onderzoek doen naar de omvang van de opgave in
Noordoostpolder;
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-

samen met RCE en andere betrokken partijen inspiratiemateriaal
ontwikkelen voor herinrichting erven;
afspraken met de provincie maken over het ontsluiten van informatie
om initiatieven op vrijkomende erven te stimuleren.
a. Zie onder a. Samen met de provincie werken we aan mogelijkheden voor
het verbreden van de mogelijkheden op vrijkomende erven, grootschalige
ontwikkelingen in het buitengebied en zonne-energie.
b. Dit jaar wordt POP3 subsidie aangevraagd voor herstel van erfsingels. Als
dat doorgaat, kunnen erfeigenaren daarna advies en subsidie krijgen om
hun erfsingel te herstellen. POP3 subsidie is een Europese subsidie. Deze
POP3 subsidie vult, samen met een bijdrage van de gemeente, de pot
waaruit de subsidies voor de erfeigenaren betaald worden. Dit is een
project van Landschapsbeheer Flevoland.
Wat willen we
bereiken?
Een goede ruimtelijke
ordening.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Goede en actuele ruimtelijke plannen maken.
b. Systematiek van veegplannen toepassen (een veegplan is een
bestemmingplan waarin meerdere initiatieven worden
opgenomen).
c. Behartigen van gemeentelijke belangen bij de uitwerking van de
omgevingsvisie van de Provincie Flevoland.
d. De ladder voor duurzame verstedelijking toepassen.
Programma’s voor woningbouwplanning e.d. moeten “langs de
ladder” worden gelegd.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. In 2017 worden de actualisaties van de bestemmingsplannen EmmeloordWest, Waterloopbos en De Zuidert afgerond. Daarmee beschikt de
gemeente voor alle kernen, wijken en bedrijventerrein over actuele
bestemmingsplannen. Voor het landelijk gebied geldt een
beheersverordening. In juni is een nieuwe, geactualiseerde
inspraakverordening door de raad vastgesteld.
b. In 2017 is het college gestart met het opstellen van een veegplan. Bij een
veegplan worden meerdere vergelijkbare initiatieven gebundeld in één
bestemmingsplan. Dat bespaart aanvragers leges. Daarnaast kunnen in de
planvoorbereiding bijvoorbeeld onderzoeken worden gecombineerd.
c. De omgevingsvisie FlevolandStraks heeft tot 26 juli ter inzage gelegen. Wij
hebben een inspraakreactie ingediend. Naar verwachting wordt de
omgevingsvisie in het najaar 2017 vastgesteld.
d. Er heeft een eerste scan plaatsgevonden van de harde plancapaciteit
(woningbouw+industrieterreinen) in relatie tot de te verwachten vraag voor
de komende tien jaar. De uitkomsten worden nu gebruikt om te bezien of
en welke maatregelen genomen moeten worden om aan de ladder voor
duurzame verstedelijking te kunnen voldoen.

STATUS

Ook bij het ontwikkelen van de nieuwe Woonvisie en de uitwerking hiervan
hanteren wij de ladder van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Wat willen we
bereiken?
Een aantrekkelijk
centrum in Emmeloord
dat past bij de wensen
van de bewoners en
ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Het scenario ‘Compact centrum’ uitwerken. Verkeer is daarin
een belangrijk onderwerp.
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TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Verkeersonderzoek wijst uit dat in de beoogde plannen de bereikbaarheid
van De Deel gewaarborgd is.

Wat willen we
bereiken?
Voldoen aan de wettelijke
verplichtingen van de
authentieke registraties
adressen en geometrie.

STATUS

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Acties uitvoeren om te (blijven) voldoen aan de wettelijke
verplichtingen. In 2017 is dat vooral: het bijhouden en
optimaliseren van wettelijk verplichte registraties. Dit betekent
dat jaarlijkse activiteiten worden gedaan zoals luchtfoto’s en
panoramabeelden maken en een mutatiesignalering uitvoeren.
Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd om aan nieuwe
wettelijke verplichtingen te voldoen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De resultaten van de mutatiesignalering BAG en BGT zijn verwerkt.
Er is een project opgestart om de gebruiksoppervlakte van de BAG en de
WOZ op elkaar af te stemmen.
Wat willen we
bereiken?
Goedlopende verkoop
van nieuwbouw-kavels
aan burgers en bedrijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Doorontwikkelen van de kavelkaart zodat alle
nieuwbouwkavels eenduidig beschikbaar komen zowel op
intranet als op de gemeentelijke website;
b. Promotieacties uitvoeren om kavels in Emmelhage en de
dorpen onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld:
buitengewone kavels, kavels onder architectuur en een
facebookcampagne.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De digitale kavelkaarten zijn ontwikkeld en functioneren via de
gemeentelijke website en projectsites.
b. De verkoop van de kavels verloopt voorspoedig. Naast de verbeterede
economische situatie hebben verschillende acties hier aan bijgedragen.
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Subpijler 3B: Wonen
Wat willen we
bereiken?
Een betere leefbaarheid in
de dorpen door inzet van
bewoners uit dorp, straat,
wijk
en buurt.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Blijven ondersteunen (via gemeentelijke coördinator) van
vrijwilligers bij de uitvoering van de eigen dorpsvisie.
b. Programma LEADER 3 in Noordoostpolder uitvoeren.
c. Project ‘Nagele’ voortzetten.
d. Participatieproject Centrum West (Kruidenbuurt) voortzetten.
e. Verdere invulling geven
aan het plan Centrum Schil en de wijze van participatie
versus de randvoorwaarden (blikveld) vooraf.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De dorpsvisies en ontwikkelperspectieven zijn in uitvoering. De gemeente
ondersteunt de dorpen met behulp van een dorpscoördinator en een
projectleider bij het eventueel vernieuwen van hun visie en het uitwerken
van plannen die voortkomen uit deze visies.
b. LEADER 3 ligt mooi op schema. Wij hebben nu voor drie projecten
cofinanciering verleend en er zijn er nog ca. 10 in voorbereiding.
Tot en met 2020 kan er nog LEADER-subsidie worden aangevraagd.
c. In het kerngebied wordt de locatie Schokkererf ontwikkeld. De verkoop
van het project is gestart. De gemeente spant zich in om de panden aan
de Noorderwinkels eind 2017 te slopen. De ontwikkeling van het project is
opgestart. Eveneens is de prijsvraag Energiek Nagele en de restauratie
van de Karwijhof opgestart.
d. Met de Klankbordgroep zijn de “quick wins” in gang gezet, opgelost of
beargumenteerd niet opgepakt. Daarnaast is gekeken welke onderwerpen
een langere periode van uitvoering vragen of met andere vraagstukken
gepaard gaan, bijvoorbeeld vergunningen of investeringen.
Voor communicatie naar de bewoners is gebruik gemaakt van de website
centrumschilemmeloord.nl. Hierop zijn de verslagen van de
Klankbordgroep-overleggen gepubliceerd evenals de opgehaalde punten
met voorgenomen acties. Daarnaast is ook via Twitter en Facebook de
aandacht gevestigd op de verschillende activiteiten.
e. In september is Mercatus gestart met gesprekken met huurders. In 2018
start de bewonersparticipatie in deze buurt. De bewonersparticipatie is
een traject met zowel huurders als kopers en gaat over de huurwoningen,
de koopwoningen en de woonomgeving. In 2018 wordt in overleg met de
gemeente bepaald welke buurt vervolgens aan de beurt is.

Wat willen we
bereiken?
Voldoende woningaanbod
– afgestemd op
de vraag – in een leefbare
omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Uitvoering geven aan de geplande activiteiten uit de
woonvisie en (prestatie)afspraken met Mercatus. Daarbij
gelden in 2017 de volgende aandachtpunten:
* Speciale aandacht besteden aan de taakstelling voor
statushouders.
* Uitvoering geven aan de woningbouwplanning en de
ontwikkelperspectieven van de dorpen.
* Ruimte geven voor initiatieven vanuit de markt en
bewoners. Dit betekent dat de gemeente realistische
plannen faciliteert, ondersteunt en, waar nodig, bijstuurt.
* Woningbouwplanning opleveren met strategieën voor de
wijken in Emmeloord.
* De starterslening in blijven zetten;
* De afweging inbreiding versus uitbreiding maken op basis
van realisme, marktpotentie, kostenaspect, leefbaarheid
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en prognoses.
b. Maken van jaarlijkse prestatieafspraken met Mercatus vanuit
(herziene) woningwet. Hier komen o.a. de onderwerpen,
(omvang) woningvoorraad, de vraag, leefbaarheid en de
(bijzondere) doelgroepen aan bod.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. In september is het proces van de nieuwe woonvisie verder opgepakt. Dit
heeft even stil gelegen vanwege personele wisselingen. De blijverslening
wordt in dit proces meegenomen.
De starterslening wordt nog steeds ingezet. De woningbouwplanning
wordt eind 2017 opgeleverd.
b. De eerste prestatieafspraken van 2017 zijn geëvalueerd en er is een
tussenrapportage van de stand van zaken gemaakt. De
prestatieafspraken voor 2018 moeten vóór december worden vastgesteld.
De besprekingen met Mercatus en Stichting Huurdersbelang zijn hiervoor
inmiddels opgestart
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STATUS

Stand van zaken omgevingswet
De Omgevingswet is één wet die alle wetten en regels op het gebied van de fysieke
leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Dit betekent samenvoeging van een paar
honderd wetteksten voor ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, infrastructuur etc.
Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor veel taken en processen van de gemeente. Dat
vraagt om een zorgvuldige implementatie. Het project “Noordoostpolder de Ruimte” is er
op gericht om zorg te dragen voor een soepele implementatie van de gevolgen van de
Omgevingswet in de gemeente Noordoostpolder, passend bij de wensen vanuit de
samenleving en politiek.
De raad wordt nadrukkelijk betrokken in dit proces. De intensiteit van deze
betrokkenheid komt onder andere tot uiting via de werkgroep Omgevingswet, waarin alle
raadsfracties betrokken zijn. Daarnaast wordt de voltallige raad op gezette tijden
geïnformeerd op hoofdlijnen via raadsmemo's.
Voor 2017 en 2018 zijn bedragen in de programmabegroting opgenomen van
respectievelijk € 455.000 en € 670.000. Deze bedragen zijn onder andere nodig voor
training en opleiding personeel, ondersteuning bij de dialoog met de samenleving en
tijdelijke inhuur van personeel. Bij de vaststelling van deze bedragen is uitgegaan van
een invoering van de wet aan het eind van 2019. Doordat het project (bij het Rijk)
vertraging oploopt, is sprake van een verschuiving van de invoering en daaraan
verbonden activiteiten. Dat betekent dat naar verwachting (delen van) de geraamde
budgetten van 2017 en 2018 zullen worden doorgeschoven naar 2019 en 2020 en
wellicht zelfs naar 2021. In de programmabegroting 2018-2021 wordt hier budgettair op
ingespeeld door een fasering in de bestemde incidentele middelen door te voeren welke
doorloopt tot en met 2020.
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Programma 2
Sociale leefbaarheid
Programmadoel:
We streven ernaar dat alle inwoners kunnen meedoen. Wij willen de sociale leefbaarheid in
onze buurten, wijken en dorpen in stand houden. Op alle terreinen: leren, meedoen, activering,
ontspanning en bewegen, cultuurparticipatie en informatievoorziening.
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Programma 2: Sociale leefbaarheid
Raadscommissie: Samenleving; Bestuur, Financiën en Economie (BFE)
Programma
Pijler
Subpijler/Productgroep/Projecten

Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: E.G. de Vries
Onderwijshuisvesting
Onderwijstaken lokale overheid
Volwasseneneducatie
Kinderdagopvang
Voorschoolse educatie

Pijler 4:
Leren in
Noordoostpolder

Subpijler 5A Sport
Portefeuillehouder: W.C. Haagsma
Directeur: E.G. de Vries
Zwembaden
Sportaccommodaties
Bevorderen sportbeoefening

Sociale
leefbaarheid

Subpijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek
Portefeuillehouder: W.C. Haagsma
Directeur: E.G. de Vries
Openbaar bibliotheekwerk
Kunst en media

Pijler 5:
Ontspannen in
Noordoostpolder

Portefeuillehouder: A. Poppe
Directeur: I.J.W Valk
Centrum kunstzinnige vorming, theater,
waaronder verzelfstandiging

Subpijler 5C Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder A. van der Werff
Directeur: E.G. de Vries
Archeologie
Monumenten
Werelderfgoed Schokland
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Pijler 4: Leren in Noordoostpolder
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Adequate huisvesting
a. Visie op totale onderwijsveld via ViV.
onderwijs.
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs wordt een Integraal
Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Dit is een deelproject binnen VIV. Het IHP
is een gezamenlijk plan van gemeente en schoolbesturen. De kaders uit het
beleidsplan VIV vormen de basis voor het IHP. De conceptversie van het IHP
wordt in september besproken met schoolbesturen. Het definitieve IHP
(beleid en uitvoeringsplan onderwijshuisvesting ineen) wordt na bespreking
in het OOGO (een op overeenstemming gericht overleg) in december
voorgelegd aan de raad als onderdeel van het uitvoeringsplan VIV.

STATUS

Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Het verder ontwikkelen
a. Het faciliteren van de ontwikkeling van 2 nieuwe kindcentra per
van kindcentra,
jaar terwijl gewerkt wordt aan de doorontwikkeling (verdieping)
verbonden aan één of
van de al gevormde kindcentra.
meerdere basisscholen in
combinatie met
peuteropvang, VVE,
kinderdagopvang en
buitenschoolse opvang.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Er is voor de looptijd van het project kwaliteitsverbetering kindcentra 2.0
een extra (éénmalige) gemeentelijke subsidie van € 50.000 beschikbaar
gesteld voor externe procesbegeleiding.

Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Harmonisatie
a. We zetten in op de doorgaande lijn en werken mee aan goede
peuterspeelzaalwerk,
samenwerking tussen onderwijs en opvang en monitoren de per 1VVE en
1-2017 ingevoerde harmonisatie hierop.
kinderdagopvang.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De harmonisatie is goed verlopen. De eerste kwartaalrapportages laten
zien dat één en ander qua omvang en financiën volgens de ramingen
verloopt. Er zijn slechts kleine verschillen waarneembaar, die geen
ingrijpen noodzakelijk maken.

Wat willen we
bereiken?
Peuteropvang 2 dagdelen
per week voor alle
kinderen vanaf 2,5 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Dit streven vanuit het Rijk wordt per 1-1-2017 gefaseerd
ingevoerd. De gemeente zal zich actief inzetten om een aanbod te
realiseren voor de groep peuters die nu niet naar een
voorschoolse voorziening gaat.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Voor deze groep peuters zijn aan SPN, SKN en Alles Kids bijdragen uitgekeerd
volgens het vastgestelde beleid. De bedragen blijven in de pas met de
ramingen voor 2017.
Het bereiken van deze doelgroep en informeren inzake de gemeentelijke
subsidie blijft een punt van aandacht.
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Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Voor alle kinderen die dat a. Een efficiënt systeem van leerlingenvervoer waarbij we uitgaan
nodig hebben wordt
van een toename van zelfstandig reizende leerlingen speciaal
passend vervoer
onderwijs door maatwerktrajecten aan te bieden.
aangeboden.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd conform de Verordening
Leerlingenvervoer.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Het verder terugdringen
a. Opstellen beleid rondom vroegtijdig schoolverlaters op basis van
en voorkomen van
resultaten RMC-monitor (Regionale Meld- Coördinatiepunten) en
leerlingenverzuim en
doorontwikkeling onderwijszorgarrangementen.
schooluitval.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Op basis van de uitkomsten van de RMC-monitor zijn verschillende
voorzieningen ontwikkeld en ingezet in regioverband. In regio Noord (Urk,
Dronten, NOP) ligt het speerpunt op bereik jongeren zonder opleiding en
zonder werk. En op inzet RMC-consulent op de ROC’s.
Er is intensieve afstemming tussen RMC en Leerplicht.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Uitvoering geven aan
a. Zorgen voor doorgaande lijnen door met onderwijs afspraken te
afspraken met
maken over onderwijs- zorgarrangementen.
organisatie Passend
Onderwijs NOP.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In 2017 is gestart met uitvoering van de onderwijszorgarrangementen en deze
worden geëvalueerd.

Wat willen we
bereiken?
Herijking subsidiebeleid

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Algemene subsidieverordening (ASV) vernieuwen

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Het in mei door de raad vastgestelde subsidiebeleidsplan wordt nu
geïmplementeerd. Voor onze vaste subsidiepartners zijn bijeenkomsten
georganiseerd om de nieuwe werkwijze te verduidelijken.
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STATUS

Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder
Subpijler 5A: Sport
Wat willen we
bereiken?
Voor alle sporters, van alle
niveaus, werken we
continue aan passend
sportaanbod met als doel
een groeiende deelname
aan sport- en
beweegactiviteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Incidentele subsidies verstrekken voor activiteiten die
bijdragen aan het sportklimaat.
b.
Via Netwerk Aangepaste sporten inwoners met een
beperking enthousiasmeren om meer te sporten of te
bewegen.
c.
Uitvoeren en monitoren regeling Brede Impuls
Combinatiefuncties, specifieke aandacht voor jeugd en
ouderen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In de eerste helft van het jaar zijn er incidentele subsidies toegekend aan
verschillende sportorganisaties in de gemeente zoals AV NOP en het
Poldervoorntje voor het uitvoeren van sportactiviteiten die een landelijke
uitstraling hebben of zich specifiek richten op het activeren van de jeugd. Een
sporter met een beperking is gesteund om deel te nemen aan de
Deafolympics.
b. Via regulier overleg van het Netwerk Aangepaste sporten (georganiseerd door
de beweegcoaches) worden belemmeringen bij sporters en sportverenigingen
besproken en waar mogelijk weggenomen.
c. Carrefour voert in overeenstemming met de gemeente het uitvoeringsplan en
het specifieke jaarplan uit.
Wat willen we
bereiken?
Stimuleren van sport door
het in stand houden van
kwantitatief en
kwantitatief voldoende
laagdrempelige
sportaccommodaties.

a.

Wat gaan we daarvoor doen?
a.

Zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van
sportvoorzieningen via ViV.
b.
Het in stand houden en onderhouden van zwembad Bosbad.
c.
Uitvoeren beheer en onderhoud waarbij gezocht wordt naar
balans efficiency en gewenst maatwerk.
d.
De groei van de hockey- en de korfbalvereniging geeft
reden om extra behoeftebepalingen te doen. In 2017 zal
blijken of deze behoefte leidt tot de aanleg van een nieuw
korfbalveld in 2018.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Het aanbod voor sportvoorzieningen in de gemeente is op orde. Deze worden
onderhouden volgens opgestelde meerjarenonderhoudsplannen. In het ViV
zullen ook binnensportaccommodaties een plaats krijgen.
Buitensportaccommodaties (de sportenvelden en –banen) worden later
toegevoegd.
b. De stichting exploitatie Bosbad ontvangt subsidie voor het exploiteren van het
zwembad. De overeenkomsten met het zwembad zullen met ingang van 2019
n.a.v. de herijking van het subsidiebeleid aangepast worden.
c. In de eerste helft van dit jaar heeft de juridische afwikkeling van het
overdragen van het tenniscomplex aan tennisclub Ens plaatsgevonden. Met
een aantal andere tennisverenigingen wordt nog gesproken over de meest
optimale eigendomsverhouding.
d. Begin 2017 blijkt dat de groei van zowel de korfbal- als de hockeyvereniging
substantieel en structureel is en dit leidt tot capaciteitsproblemen. Het
inrichtingsplan is met de betrokken verenigingen besproken en bekeken wordt
of een verplaatsing van de jeu de boules hier bij betrokken kan worden. Een
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andere optie voor een nieuwe jeu de boulesbaan is op het tenniscomplex waar
de vereniging te maken heeft met een groot overschot aan banen. Met alle
betrokken partijen worden hierover constructieve gesprekken gevoerd.
Verwachting is dat uiterlijk begin 2018 een integraal plan aan de raad
gezonden kan worden.
Wat willen we
bereiken?
Meer sporten en bewegen
in de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?
a.

Bij (her)inrichting van openbare ruimte sportieve en
beweegvriendelijke inrichting meewegen.
b.
Onderzoeken of een beweegtuin voor ouderen wenselijk is.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Hier is nog geen concrete actie op ondernomen, maar we zien wel steeds
meer initiatieven ontstaan waarbij van de gemeente in de opstartfase een
actieve meedenk houding wordt gevraagd. Voorbeeld hiervan in het
zogenaamde diskgolf wat in de openbare ruimte een plek zoekt.
b. Er is voor gekozen om hier nu geen prioriteit aan te geven en te wachten op
een initiatief vanuit de samenleving.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Versterking van
a.
Faciliteren verenigingsondersteuning onder andere door
sportverenigingen als
subsidiering van Sportservice Flevoland en inzet
belangrijke pijler in de
beweegcoaches.
sportinfrastructuur.
b.
Gerichte inzet incidentele subsidies.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Zowel Sportservice Flevoland als de beweegcoaches ontvangen subsidie om
verenigingen te ondersteunen in die zaken waar de sportbonden dat niet
doen.
b. Er zijn verschillende subsidies toegekend aan bijzondere sportevenementen,
zoals een regionaal toernooi van basketbalvereniging Ceres. Daarnaast zijn er
ook subsidies aan verenigingen verstrekt voor de investering in accommodatie
of apparatuur die nodig is om het sporten laagdrempelig aan te bieden.
Voorbeeld hiervan zijn de dartvereniging aan de Boslaan die zich richten op
jongeren met een beperking.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Stimuleren verenigingen
a.
Via Netwerk Aangepaste Sporten verenigingen ondersteunen
om een bredere
om deze doelgroep een plek te geven en met begeleiding
maatschappelijke rol te
mensen uit de doelgroep te laten participeren in de
vervullen.
verenigingen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Via regulier overleg van het netwerk aangepaste sporten (georganiseerd door
de beweegcoaches) worden belemmeringen bij sporters en sportverenigingen
besproken en waar mogelijk weggenomen.

-32-

Subpijler 5B: Kunst, cultuur en bibliotheek
Wat willen we
bereiken?
Bevorderen
cultuurparticipatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Opdracht aan Cultuurbedrijf.
b. Inzet cultuurcoaches.
c. In stand houden bibliotheek.
d. Inzetten van incidentele subsidies.
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder ontvangt subsidie op basis van de
subsidieuitvoeringsovereenkomst, waarin de opdrachten staan beschreven.
In de tweede helft van 2017 vindt een benchmarkonderzoek plaats, voor een
vergelijk met soortgelijke instellingen in den lande.
b. Het Cultuurbedrijf zet cultuurcoaches in voor alle po-scholen conform het
uitvoeringsplan Brede Impuls Combinatiefuncties en ontvangt hiervoor
additionele subsidie.
c. Conform de Wsob wordt de bibliotheek als een centrale en laagdrempelige
basisbibliotheek in stand gehouden op basis van de
Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2017, waarin opdrachten aan de bibliotheek
zijn opgenomen.
d. Het college heeft de subsidieregeling culturele subsidies vastgesteld. Hierin
staan de beoordelingscriteria opgenomen in lijn met de cultuurnota en
ontstaat de ruimte voor verenigingen die voorheen waarderingssubsidie
ontvingen, om incidentele subsidies aan te vragen.
In 2017 zijn er verschillende incidentele subsidies verstrekt ter bevordering
van de amateurkunst-beoefening of activiteiten die bijdragen aan het
culturele klimaat in de gemeente.
Wat willen we
bereiken?
Adequate huisvesting
Cultuurbedrijf.

STATUS

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Zoals in procesvoorstel cultuurnota vastgelegd zal onderzoek
gedaan worden naar de toekomstige huisvestiging van het
Cultuurbedrijf.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Met de gemeenteraad is afgesproken dat in de nieuwe raadsperiode de
afweging wordt gemaakt over de integrale huisvesting van het Cultuurbedrijf.
De benchmark die nu wordt uitgevoerd zal daar input voor zijn.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Het vergroten van de
a. Organiseren van tentoonstellingen, exposities.
bewustwording en
b. Het in stand houden van het aantal objecten van beeldende
beleving op het terrein
kunst in de openbare ruimte.
van de beeldende
kunsten.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In de gemeentelijke expositieruimte tonen we afwisselend thematisch de
gemeentelijke kerncollectie en zijn er exposities van lokale kunstenaars of
scholieren.
b. Bestaande objecten worden onderhouden en beheerd.
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Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Lokale omroep in stand
a. Uitvoeren lokaal mediabeleid en anticiperen op landelijke
houden conform Mediawet
ontwikkelingen.
2008.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Luister 527 wordt conform de Mediawet bekostigd via het instrument
subsidie. Er is een intentieverklaring getekend tussen Urk FM en Luister 527
om te komen tot een streekomroep, conform de landelijke richtlijnen.
Beide gemeenten zien toe op het vervolg. De uitvoering van de Businesscase
en het convenant tussen gemeente en Luister 527 wordt intensief
gemonitord.
Wat willen we
bereiken?
Inzicht in functie en
functioneren buurthuizen.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Begin 2017 worden de vier buurthuizen in Emmeloord
geëvalueerd over de periode 2014-2016, waarna besluitvorming
inzake de ontmoetingsfunctie in Emmeloord in relatie tot de
huidige accommodaties kan plaatsvinden.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Het college heeft op basis van evaluatie besloten de buurthuizen in stand te
houden en gebruiksovereenkomsten met de besturen van de buurthuizen
over te behalen resultaten op te stellen. Aan de gebruiksovereenkomsten
worden duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden betreffende het
(groot) onderhoud gekoppeld.
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Subpijler 5C: Cultureel erfgoed
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Een grotere
a. Stimuleren van activiteiten die het verhaal van de polder
bewustwording van het
vertellen.
cultureel erfgoed in
b. Bewoners of bedrijven op het idee brengen om cultuurhistorisch
Noordoostpolder.
waardevolle gebouwen voor andere functies te gebruiken.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Het uitvoeringsprogramma Erfgoednota is in werking.
De herziening van de archeologische beleidskaart heeft vertraging opgelopen.
Dit wegens problemen bij het uitvoerende bedrijf. De herziene kaart wordt
begin 2018 aan de raad aangeboden.
b. Bij dreigende leegstand gaan de gemeente en Mercatus actief op zoek naar de
mogelijkheden voor hergebruik van een gebouw.
Vanuit de gemeente gaan we in elk geval over bestaande voorbeelden van
herbestemming communiceren. Zo willen we mensen inspireren en stimuleren
voor het hergebruiken van gebouwen.
Wat willen we
bereiken?
Realisatie overeenkomst
Nieuwe Natuur Schokland.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Samen met provincie, Rijk en Flevo-landschap optrekken om de
realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur te tekenen. Daarna zal
de gemeente faciliterend werken bij de uitvoer van het project.
Onze focus ligt daarbij op de recreatieve ontwikkeling van het
gebied.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De gebiedspartners van het Werelderfgoed werken goed samen. Het slagen
van dit proces is vooral afhankelijk van de Rijksbijdrage aan het behoud van
Werelderfgoed Schokland. Zonder de rijksbijdrage kan geen uitvoering
worden gegeven aan de integrale gebiedsontwikkeling. Vooruitlopend op het
besluit van het Rijk is in oktober het raadsvoorstel integrale
gebiedsontwikkeling Schokland aangeboden.
Wat willen we
bereiken?
Opstellen bidbook
(Wereld)Erfgoedcentrum.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Om de financiering voor een (Wereld)erfgoedcentrum rond te
krijgen is een businesscase noodzakelijk. Samen met de visie op
verbindingen in de Noordoostpolder moet dat uitmonden in een
bidbook waarmee subsidie aangevraagd kan worden en
investeringspartners gezocht.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Samen met Flevo-landschap en het Cultuurbedrijf hebben we de haalbaarheid
en consequenties onderzocht van een gezamenlijk Werelderfgoedcentrum.
Hiervoor is een pre-businesscase opgesteld. Deze is in oktober aan de raad
voorgelegd tezamen met het plan Nieuwe Natuur.
Wat willen we
bereiken?
Een
samenwerkingsverband
tussen de
cultuurhistorische parels in
de Noordoostpolder

Wat gaan we daarvoor doen?
Om het (Wereld)Erfgoedcentrum als aanlandplek te laten fungeren
is een duidelijke uitwerking nodig van het concept kern met
satellieten (zie ook programma 3, subpijler 7D).
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TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Er is een samenwerkingsverband opgezet tussen Schokland, het
Waterloopbos en Urk. Samen hebben zij een marketingconcept ontwikkeld om
de bovenregionale recreant naar de polder te trekken. Dit concept wordt nu
gevuld met producten. Vanaf 2019 kunnen de locaties hiermee de markt op.

STATUS

Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Vernieuwing vaste
a. Toewerkend naar het toekomstbeeld is een vernieuwing van de
tentoonstelling Museum
inrichting van het museum voorzien.
Schokland.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Conform het raadsbesluit wordt aan het Cultuurbedrijf voor investeringen in
het museum een lening afgegeven zodat het museum een moderne en
interactieve tentoonstelling krijgt. Het Cultuurbedrijf heeft aan de voorwaarde
voor het verwerven van fondsen voldaan. De uitvoering zal eind 2017
plaatsvinden.
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Programma 3
Economische ontwikkeling
Programmadoel:
Noordoostpolder wil samen met ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en inwoners
bouwen aan een duurzame en regionale economische infrastructuur waar sectoren met elkaar
zijn verbonden en ruimte is om te pionieren. Dit moet leiden tot:
• Meer werkgelegenheid
• Meer mensen naar vermogen aan het werk
• Meer bestedingen in Noordoostpolder
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Programma 3: Economische ontwikkeling
Raadscommissie: Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)
Programma
Pijler
Subpijler/productgroep/projecten
Subpijler 7A Werk en economie in
de gemeente:
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: E.G. de Vries
Bevorderen werkgelegenheid
Transitiegelden Zuiderzeelijn
Subpijler 7B Nutsbedrijven:
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: E.G. de Vries
Nutsbedrijven
Economische
ontwikkeling

Pijler 7:
Economische
ontwikkeling en
werkgelegenheid

Subpijler 7C Markten:
Portefeuillehouder: H. Suelmann
Directeur: E.G. de Vries
Markten

Subpijler 7D Recreatie en
toerisme:
Portefeuillehouder: A. Poppe
Directeur: E.G. de Vries
Recreatie en toerisme
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Pijler 7: Economische ontwikkeling en
werkgelegenheid
Subpijler 7A: Werk en economie in de gemeente
Wat willen we
bereiken?
Meer innovaties door
ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Inzetten van de ZZL-gelden op majeure projecten die de
brede economische infrastructuur van de gemeente
Noordoostpolder versterken.
b. Opzetten van een pioniersfonds in samenwerking met het
bedrijfsleven waarmee ondernemers een stap verder kunnen
zetten in hun bedrijfsvoering met als doel meer
werkgelegenheid.
c. Ondernemers informeren over de
mogelijkheden van Europese en provinciale
subsidieprogramma’s.
d. Aansluiting zoeken bij het landelijke topsectorenbeleid en
bijbehorende financieringsstromen van de sectoren Agro&Food
en High Tech Systems and Materials.
e. Het verbinden van bedrijven in de metaalsector in de
gemeente Noordoostpolder en het faciliteren van kansen en
het oplossen van gezamenlijke problematieken in de sector.
f. Het verbinden van innovatieve ondernemers via het online
platform NOPLinc.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanpassingen in het
ZuiderZeeLijn-programma. De looptijd van het programma is verlengd naar
besteding op uiterlijk 31 december 2022. Er zijn voldoende projecten in
beeld om het programma volledig tot besteding te brengen. Als gemeente
blijven we alert op interessante ontwikkelingen die passen in het programma
en de looptijd.
b. Het proof of conceptfonds van Provincie Flevoland kan nog dit najaar worden
opengesteld voor aanvragen. Ook voor andere onderdelen van het
economisch programma komt geld beschikbaar.
Daarnaast biedt Kennispoort (onderdeel van onze samenwerking in Regio
Zwolle) individuele ondernemers mogelijkheden voor advies en financiering.
Met de stichting Boerderij van de Toekomst (werktitel) zijn we in gesprek
over het inrichting van een fonds voor innovaties in de agrofoodsector. Dit
lijkt een goede manier om Pioniersfonds in te zetten, omdat het aanvullend
is op bestaande regelingen vanuit provincie en Kennispoort.
c. De accountmanagers informeren ondernemers over de bestaande
regelingen, in gesprekken en via het digitale ondernemersplatform.
Met provincie Flevoland zijn goede contacten over de invulling van het
economisch programma.
d. De aansluiting met het topsectorenbeleid vindt plaats vanuit de clusters
Agrofood en CompoWorld. Voor beide clusters geldt dat de deelnemers, daar
waar nuttig, aansluiting zoeken. De clusters, en daarmee Noordoostpolder
zijn ook in beeld bij het rijk, bijvoorbeeld door het ontvangen van
buitenlandse delegaties.
e. In de Week van de Ondernemer organiseerde de gemeente onder andere
een NOP-talk voor de metaalsector, met als thema: ‘Machinery, blijft het
mensenwerk?’ Opbrengst is de kansen die bedrijven zelf zien om samen te
werken (bijvoorbeeld in het benaderen van de internationale markt) en de
uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Als gemeente
gaan we aan de slag met dit aandachtspunt. Er zijn onder andere
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f.

gesprekken met Enercon over het betrekken van jongeren bij techniek en
met andere technische werkgevers en het ROC.
NOPLINC lanceerde tijdens de Week van de Ondernemer de stijl van het
platform. Ondernemers kunnen zich sinds mei voorinschrijven. De start was
tijdens het Pieperfestival, september 2017. Gemeente gebruikt NOPLINC
voor het bekendmaken van nieuwe opdrachten, vacatures, stageplaatsen,
financieringsmogelijkheden etc.

Wat willen we
bereiken?
Meer regionale
samenwerking.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. De ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk
Flevoland verder faciliteren.
b. De meerwaarde en kansen van belangrijke bovenregionale
ontwikkelingen als Lelystad Airport, FlevoKust en Floriade
gericht onderzoeken.
c. Deelnemen aan de samenwerking van de
economische regio Zwolle en participeren in relevante clusters
Agri en Food en E-commerce.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In juli heeft Provinciale Staten het inpassingsplan vastgesteld en het
bijbehorende investeringsbesluit. In het voorjaar van 2018 wordt duidelijk
welke marktpartij de haven mag ontwikkelen.
Gemeente Noordoostpolder werkt samen met gemeente Urk aan een visie op
werklocaties, waarin ook de mogelijke ontwikkeling van een binnendijks
bedrijventerrein wordt meegenomen.
b. De provincie heeft de arbeidsmarkteffecten van de Maritieme Servicehaven
onderzocht. In afstemming met het onderwijs is het nu van belang om
zoveel mogelijk mensen uit noordelijk Flevoland ook in de haven aan het
werk te krijgen.
Andere regionale ontwikkelingen, inclusief de samenwerking in regio Zwolle,
worden dit najaar onderzocht.
c. Gemeente Noordoostpolder neemt actief deel aan de regiobijeenkomsten. De
portefeuillehouder EZ is vanaf 1 januari lid van de Marketing Board, en het
onderwerp ondernemersdienstverlening wordt regionaal verkend.
Met het cluster Agri & Food van de Regio Zwolle is de afspraak gemaakt dat
Noordoostpolder op projectbasis aansluit.
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Wat willen we
bereiken?
Gerichte acquisitie.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Promotie, profilering en acquisitie op PotatoEurope 2017 in
Emmeloord.
b. Gerichte acquisitie organiseren vanuit Compoworld en
voortzetten van het initiatief Compoworld.
c. Eigen ondernemers en de clusters Compoworld,
Agrofoodcluster en Stichting Nieuwland als ambassadeurs
inzetten ten behoeve van acquisitie van nieuwe bedrijven.
d. Minimaal 1 verwerkend agrofood-bedrijf naar de polder
trekken en/of het faciliteren van uitbreidingsmogelijkheden
van bestaande agrofoodbedrijven.
e. Deelnemen aan beurzen op gebied van Agro Food en logistiek.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Flankerend aan PotatoEurope organiseerden gemeente en OMFL, met
ondersteuning van nationale organisaties als FME, GMV en DLG een
‘executive’ programma voor internationale gasten die invloed hebben op
strategische keuzes in het eigen land. Het programma bestond uit een aantal
excursies, lezingen en diners. Er was uit relevante landen interesse voor het
programma. Met het programma is het predicaat van Noordoostpolder als
‘World Potato City’ kracht bij gezet.
Met het oog op acquisitie zijn rond PotatoEurope de standhouders individueel
benaderd.
Tijdens PotatoEurope 2017 was ook de delegatie voor het World Potato
Congres 2021 op bezoek in Noordoostpolder. Dit najaar wordt bekend wie
deze beurs in 2021 mag organiseren.

b.

c.

d.

e.

PotatoEurope 2017 heeft geleden onder extreme weersomstandigheden. Het
was noodzakelijk om een dag af te lassen in verband met de veiligheid van
de bezoekers. Met betrokkenen wordt een evaluatie opgesteld om van te
leren en aanpassingen aan te brengen voor de volgende editie.
CompoWorld verricht in opdracht van de gemeente, in nauw overleg met
accountmanagers, gericht acquisitie in de composietsector.
In perspectiefnota van de provincie is geld gereserveerd voor de
strategische plannen van CompoWorld, waaronder een haalbaarheidsstudie
naar de CompoHub (een shared production facility voor het geautomatiseerd
maken van composiet onderdelen en producten) bij het NLR.
Op 26 oktober organiseert CompoWorld een collegetour voor studenten die
zich bezighouden met composiet, op 23 november is er een evenement
waarbij relevante opdrachtgevers voor composiettoepassingen (bijvoorbeeld
uit de weg- en waterbouw en de maritieme sector) een rondgang krijgen
aangeboden langs bedrijven in Noordoostpolder. Dit event vervangt het
jaarcongres.
Lokale ondernemers worden samen met genoemde clusters ingezet voor
acquisitie. Bijvoorbeeld tijdens ambassadeursacties, vakbeurzen en contact
bij individuele bedrijfsvestigingen.
Diverse agrofood bedrijven worden gefaciliteerd in hun vestigings- c.q.
uitbreidingsplannen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van
Waterman Onions, verplaatsing en uitbreiding van Holland Onion,
nieuwbouw van TPC en vestiging van een toeleverancier van plantaardige
grondstoffen voor medicijnen.
EZ neemt dit jaar deel aan het Flevolands Zakenfestival, PotatoEurope 2017
en de Regio Netwerkdagen in Emmeloord.
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Wat willen we
bereiken?
Hoogwaardig
accountmanagement.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Proactieve bedrijfsbezoeken brengen (100 per jaar).
b. Ondernemers faciliteren en van dienst zijn.
c. Ondernemers met kansrijke plannen aan elkaar verbinden en
attenderen op mogelijkheden, kansen en subsidies, ter
bevordering van het innovatievermogen, de werkgelegenheid
en het vestigingsklimaat.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De accountmanagers bezoeken bijna dagelijks bedrijven. In voorkomende
gevallen met wethouder Economische Zaken, burgemeester of het hele
college. Veel ondernemers waarderen dit persoonlijke contact.
b. Accountmanagers zijn voor de ondernemer aanspreekpunt, zij begeleiden en
faciliteren de ondernemers. Dat ondernemers dit weten te waarderen is
onderstreept door het predicaat “meest MKB-vriendelijke gemeente”.
c. Dit is de rode draad in het werk van de accountmanagers, door individuele
bedrijfsbezoeken en het organiseren van specifieke bijeenkomsten en
activiteiten.
Met partijen als provincie, OMFL en Kennispoort wordt nauw contact
onderhouden om ondernemers goed door te geleiden.
Wat willen we
bereiken?
Hoogwaardig
accountmanagement.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Organiseren van 4 NOPTALKS over actuele onderwerpen.
b. Subsidie verstrekken voor (onderhoud) de online portal
NOPLinc.
c. Dienstverlening aan ondernemers afstemmen op de
ondernemers, waaronder de website en het loket.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. NOPTALK “Meteo meets Agro, Fish and Energy” is in maart gehouden, in mei
was de NOPTALK “Machinery: blijft het mensenwerk?”. In september heeft
een interactief ondernemersontbijt plaatsgevonden met het thema
“cybercriminaliteit”.
b. NOPLINC is live, mede dankzij een gemeentelijke bijdrage voor de realisatie.
In 2018 volgt besluitvorming over de onderhoudssubsidie.

STATUS

c. De informatie op de gemeentelijke website is opgezet volgens het toptakenprincipe.
Ondernemersnieuwsbrief OndernemerCentraal is op papier te ontvangen,
maar ook digitaal. De gemeentelijke informatie via NOPLINC is sinds het
najaar toegankelijk voor alle leden van dit platform.
Wat willen we
bereiken?
Kwalitatief goede en
representatieve
bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Het maken van een visie op bedrijventerreinontwikkeling in
Noordelijk Flevoland om nieuwe ontwikkelingen en
economische initiatieven in de toekomst te kunnen blijven
faciliteren.
b. Indien door ondernemers gewenst en haalbaar het opzetten
van een BIZ-regeling op een bedrijventerrein of in Emmeloord
Centrum.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In opdracht van gemeenten Urk en Noordoostpolder stelt de STEC Groep een
gezamenlijke visie op werklocaties op. Deze visie vormt de onderbouwing
voor toekomstige ontwikkelingen op onze bedrijventerreinen.
Een aantal bedrijventerreinen lift mee op de aanleg van glasvezel in het
buitengebied. Daarmee is heel Noordoostpolder straks ontsloten.
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b. Samen met ondernemers in het centrum zijn alle voorbereidingen getroffen
voor het instellen van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in Emmeloord
Centrum.
Half november wordt duidelijk of de verordening per 1 januari 2018 kan
ingaan. Door de verordening wordt een extra belasting geheven onder
ondernemers in het centrum. De belastinginkomsten worden in de vorm van
een subsidie beschikbaar gesteld aan een Ondernemersfonds.
Voor bedrijventerrein De Munt is nagedacht over het toepassen van een BIZ.
Op dit moment is een BIZ nog niet haalbaar. De hercertificering van het
Keurmerk Veiligheid zal in 2018 plaatsvinden.
Wat willen we
bereiken?
Iedereen naar vermogen
aan het werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Samenwerking tussen accountmanagers EZ en
WerkCorporatie.
b. Aanjagen banenafspraak door middel van samenwerking met
het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF).
c. Buitengewone Werkgevers: werven van nieuwe buitengewone
werkgevers en tevens de betekenis van het zijn van
buitengewone werkgever vergroten.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De accountmanagers leveren concrete leads aan de WerkCorporatie. Ook is
er direct contact met het werkgeversteam.
b. Uit de trendrapportage banenafspraak van het 1e kwartaal 2017 blijkt dat in
Flevoland het aantal banen met 27 is toegenomen. Bij de WerkCorporatie
zien we een stijging van het aantal kandidaten uit het doelgroepregister.
c. Er is nog steeds sprake van een stijging van het aantal actieve Buitengewone
Werkgevers. Werkgevers worden regelmatig bezocht door het
werkgeversteam. Met bordjes aan de gevel wordt aangegeven dat een
Buitengewone Werkgever zich ook 2017 inzet voor mensen die
ondersteuning nodig hebben.
Wat willen we
bereiken?
Verbeteren aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Stimuleren Leven Lang Leren.
b. Faciliteren van de ontwikkeling van een leer- en
ontdekcentrum.
c. Clusters stimuleren om hoger onderwijs te ontwikkelen.
d. Verbeteren imago technische sector.
e. Ontwikkelen sluitende aanpak jongeren (RMC).
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. ROC Friese Poort heeft een training 21e eeuwse vaardigheden ontwikkeld die
wordt aangeboden aan bedrijven. De eerste bedrijven hebben hier gebruik
van gemaakt.
Het aantal mensen dat gebruik maakt van het educatieaanbod bij Friese
Poort stijgt. Het gaat om (arbeids)migranten en autochtone Nederlanders.
b. Geen nieuwe ontwikkelingen, nadat eerder gebleken is dat een fysiek leer &
ontdekcentrum niet haalbaar is.
c. CompoWorld en Agrofoodcluster hebben, ieder op hun terrein, contact met
universiteiten en hogescholen. Het Agrofoodcluster maakt bijvoorbeeld een
lectoraat pootgoed mogelijk op Aeres Hogeschool Dronten.
Compoworld organiseert werkbezoeken van universiteiten en hogescholen en
organiseert dit najaar een Collegetour. Fysieke vestiging van een HBOinstelling in Noordoostpolder ligt niet in de rede.
d. Met enkele werkgevers uit de technische sector, het ROC
(bedrijfsopleidingen), de gemeente en de WerkCorporatie zijn we in gesprek
om te kijken welke acties op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan
-43-

het tekort aan technisch personeel.
e. De sluitende aanpak voor jongeren die niet in het doelgroepregister zijn
opgenomen is door het college vastgesteld. De uitvoering is gestart in
samenwerking met ROC Friese Poort AOC Groenhorst, RMC en
WerkCorporatie.
Voor de doelgroep banenafspraak is met behulp van de implementatiescan
(www.implementatiescan.nl) door het PRO/VSO, UWV, Leerplicht en
WerkCorporatie in beeld gebracht welke randvoorwaarden nog beter kunnen
worden ingevuld. Dit proces wordt in 2017 afgerond.
Wat willen we
bereiken?
Positionering en
profilering.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Voor, tijdens en na PotatoEurope 2017 verbindingen leggen
met de toeristische sector en het ontwikkelen van
arrangementen.
b. In samenwerking met Toerisme Flevoland en het bedrijfsleven
Buitengewone kwaliteitslabels verder ontwikkelen.
c. Het profileren van Emmeloord als World Potato City door het
Agrofoodcluster.
d. Stimuleren van cross-sectorale samenwerking tussen
recreatieve ondernemers en reguliere ondernemers op het
gebied van tuinbouw, Agrofood, logistiek.
e. Het verhaal van de Noordoostpolder laten vertellen door
ondernemers door het benoemen van ambassadeurs en
toeristische promotieorganisaties.
f. Vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente
Noordoostpolder vanaf de A6.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Door Toerisme Flevoland is met ondernemers overlegd. Er is geen animo
voor het ontwikkelen van arrangementen tijdens PotatoEurope.
b. De voorbereidingen zijn gestart. De ambassadeursgroep buigt zich dit jaar
over de uitvoering van de activiteiten in het kader van Buitengewoon
Noordoostpolder 75 jaar droog en 100 jaar De Stijl. Ook is gestart met de
voorbereidingen voor het themajaar 100 jaar Zuiderzeewet. In oktober is
een eerste bijeenkomst geweest over promotie 2.0 met Toerisme Flevoland
en StEP.
a. Agrofoodcluster werkt aan de profilering van Emmeloord als World Potato
City. Speerpunt dit jaar was de vakbeurs PotatoEurope op 13 en 14
september in Emmeloord.
In de week van PotatoEurope is de organisatie van het World Potato Congres
ontvangen en het bidbook toegelicht. In november 2017 wordt bekend
gemaakt wie het gastland mag zijn voor de volgende editie van World
Potatoe Congres. Deze zal plaatsvinden in 2021 en kan gecombineerd
worden met Potatoe Europe en ons eigen Pieperfestival.
b. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn “Kom in de Kas”, Tulpenroute en UitjeTent.
c. Door Toerisme Flevoland is een toolkit ontwikkeld voor ondernemers.
Samen met Urk, Schokland en Waterloopbos wordt gewerkt aan een
gebiedsvisie die ook aan moet sluiten bij het verhaal van Flevoland t.b.v.
betere (internationale) positionering. Kuinderbos e.o., Nagele en World
Potato City Emmeloord worden daar ook in meegenomen.
d. In het bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Munt is langs de A6 de
mogelijkheid opgenomen om een reclamezuil te plaatsen. Er is een uitvraag
in voorbereiding.
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Wat willen we
bereiken?
Beleidskader voor
maatschappelijke
accommodaties en
gemeentelijke vastgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Nota accommodatiebeleid met drie deelgebieden:
onderwijshuisvesting, maatschappelijke accommodaties en
overig vastgoed.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. De beleidsvisie Voorzien in Vastgoed is opgesteld en wordt in oktober
voorgelegd aan de raad. Hiermee stelt de raad de ambitie en kaders vast
waarbinnen vervolgens het Uitvoeringsplan VIV wordt opgesteld. Specifieke
uitwerking voor onderwijshuisvesting worden opgenomen in het IHP, als
onderdeel van het uitvoeringsplan VIV. De conceptversie van het IHP is in
september besproken met schoolbesturen. Het definitieve IHP wordt na
bespreking in het OOGO in december voorgelegd aan de raad.

STATUS

Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Inzicht in maatregelen
a. Meerjarenuitvoeringsplan accommodaties per
t.a.v. accommodaties en
dorp/wijk met maatregelen, fasering en bijbehorende kosten
bijbehorende financiële
en eventueel opbrengsten voor de komende jaren.
consequenties.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Het Uitvoeringsplan VIV is in ontwikkeling. Basis hiervoor zijn de ambitie en
beleidskaders zoals geformuleerd in de beleidsvisie VIV. Het Uitvoeringsplan
biedt inzicht in de maatregelen voor gebouwen, fasering en financiële
consequenties.
Bij het opstellen van het Uitvoeringsplan worden schoolbesturen en
vertegenwoordigers vanuit de dorpen en wijken wederom betrokken.
Daarnaast wordt gesproken met partijen voor wie uitvoering van het plan
direct consequenties heeft en met partijen die mogelijk een rol kunnen
spelen bij het vinden van een oplossing voor een concreet
huisvestingsvraagstuk. Het Uitvoeringsplan VIV wordt in december
voorgelegd aan de raad.
Wat willen we
bereiken?
Optimalisering van de
gemeentelijke
vastgoedportefeuille.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Uitvoeren maatregelen uit het uitvoeringsplan van ViV, onder
meer om de bezetting van gebouwen te verbeteren en
leegstand tegen te gaan.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. In 2017 is een aantal maatregelen genomen om al tot een optimalisatie van
de inzet van gebouwen te komen. Of ter voorbereiding op maatregelen die in
het Uitvoeringsplan VIV zitten. Dit gaat onder meer om de verkoop van een
woning, verbetering van de akoestiek van de Bosbadhal, onderzoek naar
toegankelijkheid van openbare gebouwen en onderzoeken naar een
mogelijke renovatie van dorpshuizen.

Wat willen we
bereiken?
Processen en werkwijze
rondom accommodaties
optimaliseren binnen de
organisatie.

STATUS

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Voorstel voor de interne organisatie van taken en processen
die te maken hebben met vastgoed.
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TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Het doorontwikkelen van de interne vastgoedorganisatie is opgenomen als
één van de speerpunten van de ambitie van VIV. Er wordt in december een
apart voorstel opgeleverd waarin wordt aangegeven:
•
wat de kenmerken zijn van onze vastgoedorganisatie;
•
welke kennis, taken, verantwoordelijkheden horen bij onze ambitie;
•
waar in de organisatie deze een plek kunnen krijgen;
•
welke consequenties dit mogelijk heeft;
•
welke procesafspraken en werkwijze we hanteren.
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STATUS

Subpijler 7B: Nutsbedrijven
Wat willen we
bereiken?
De gemeentelijke
belangen in nutsbedrijven
en
participatiemaatschappij
Wadinko behartigen.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Proactief volgen van het door de partijen gevoerde beleid en
waar nodig actie ondernemen.
b. Algemene verordening Ondergrondse infrastructuur (AVOI) en
het handboek Kabels en leidingen implementeren en
onderhandelen over de vergunningsvoorwaarden.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. We volgen het beleid van de nutsbedrijven waarin de gemeente
aandeelhouder is, waar nodig wordt actie ondernomen. Dit zelfde geldt voor
participatiemaatschappij Wadinko.
b. De aanleg van snel internet/glasvezel in het buitengebied is in volle gang. De
werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2018 gereed. De aanleg van
glasvezel voor de aanvragers op de onontsloten bedrijventerreinen bedrijven
is begin 2018 gerealiseerd.
De evaluatie van de AVOI (algemene verordening ondergrondse
infrastructuur) is gestart. In 2018 zal de verordening op onderdelen
worden herzien en opnieuw worden vastgesteld.
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STATUS

Subpijler 7C: Markten
Wat willen we
bereiken?
Professionaliseren van de
weekmarkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Voorzieningen aanpassen (onder andere stroomvoorziening).
b. Verzelfstandigen van de markt.
c. Structureel overleg met de marktcommissie.
d. Handhaven op afspraken met betrekking tot eindtijden.
e. Marktmeester aanwezig op de markt.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Er is een definitieve contourentekening gemaakt voor de indeling van de
weekmarkt op het Kettingplein. Op basis van de tekening heeft in juni/juli de
herinrichting inclusief de aanleg van de (deels) ondergrondse
stroomvoorziening op het Kettingplein e.o. plaatsgevonden.
b. Vorig jaar is er een overleg van de marktcommissie geweid aan de
verzelfstandiging van de markt. Verzelfstandiging is nu nog te vroeg aldus
de marktcommissie. Wel is hier blijvend aandacht voor tijdens de
overleggen.
c. De marktcommissie is in mei en augustus bij elkaar geweest.
d. De marktmeester ziet toe op de naleving van de afspraken en handhaaft
waar nodig.
e. Iedere donderdag is de marktmeester aanwezig op de weekmarkt.
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Subpijler 7D: Recreatie en toerisme
Wat willen we
bereiken?
Meer recreanten en
toeristen naar
Noordoostpolder door een
goede promotie.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Ontwikkelen van arrangementen tijdens Potato Europe 2017
om de bezoekers ook kennis te laten maken met toeristisch
Noordoostpolder.
b. Inzetten op het verhaal van Flevoland samen met de andere
gemeenten.
c. Inzetten op de strategie van het in ‘de etalage’ zetten van
aantal trekkers en bezoekers vervolgens verleiden ‘de winkel’
in te gaan en het gebied te ontdekken.
d. Informatie voor buitenlandse gasten beschikbaar hebben.
e. Aanhaken bij activiteiten van het NBTC en Toerisme Flevoland,
waaronder het jaar van Mondriaan.
f. Het faciliteren van een promotie uitvoeringsorganisatie in de
vorm van Toerisme Flevoland.
g. Promotie cultuurhistorische driehoek Nagele-Urk-Schokland.
h. Het VVV merk voeren, door afnemen licentie via Toerisme
Flevoland.
i. Zoveel mogelijk gebruik maken van de slogan en beeldmerk
‘Buitengewoon Noordoostpolder’.
j. Opschalen en breder uitzetten van evenementen (bijvoorbeeld
Pieperfestival, Tulpenfestival en Uit-Je-Tent).
k. Het magazine Welkom in Noordoostpolder door ontwikkelen en
aan laten sluiten bij Mondriaan jaar en 75 jaar
Noordoostpolder.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Door Toerisme Flevoland is met ondernemers overlegd. Er was geen animo
voor het ontwikkelen van arrangementen tijdens PotatoEurope.
b. Toerisme Flevoland heeft een toolkit ontwikkeld voor ondernemers. Met
provincie en andere gemeenten wordt gewerkt aan een
uitvoeringsprogramma behorende bij het beleidskader Toerisme. Het verhaal
van Flevoland is één van de gezamenlijke acties. Ook wordt dit meegenomen
in gezamenlijke projecten.
c. Met de Holland City-strategie positioneert NBTC, Nederland als metropool
met aantrekkelijke districten. Waterloopbos en Schokland zijn aangewezen
als iconen op de Waterlandlijn. Dit jaar worden producten ontwikkeld en de
iconen verbonden aan het toeristisch aanbod. Gemeente is partner.
d. Informatie op de VVV-site en i-points is meertalig. De Waterlandlijn wordt in
6 landen gepromoot. Dit leidt tot een breder internationaal bereik. Het ligt
nog in de bedoeling alle fietsroutes naar het Engels en Duits te vertalen.
e. Met het Mondriaanbelevingsveld (tulpen) zijn we aangehaakt op het
themajaar van Mondriaan tot Dutch Design (NBTC). Dit heeft een grote
mediawaarde opgeleverd en een flink aantal extra bezoekers. De tulpenroute
heeft dit jaar 90.000 bezoekers getrokken.
f. Toerisme Flevoland voert de toeristische promotie uit onder de VVV licentie.
Hiertoe is een marketing-activiteitenplan geschreven. Buitengewoon
Noordoostpolder wordt meegenomen in de uitingen.
g. De cultuurhistorische driehoek is gepromoot op de beurs in Essen.
h. De licentie is afgenomen door Toerisme Flevoland.
i.

De slogan en het beeldmerk ‘Buitengewoon Noordoostpolder’ worden in de
promotiecampagnes meegenomen.

-49-

j.

Uit-jeTent heeft dit jaar met 4 festivalterreinen gewerkt en is in overleg met,
en heeft gebruik gemaakt van de expertise van StEP. Aan de tulpenroute is
dit jaar het Mondriaan-belevingsveld toegevoegd. Voor het Pieperfestival zijn
plannen gemaakt voor een upgrade i.h.k.v. 75 jaar droog. StEP heeft een
plan voor StEP 2.0 onder de aandacht gebracht bij gemeente. In oktober is
daar overleg over gevoerd met StEP en Toerisme Flevoland.
k. Het toeristisch magazine is dit jaar in Mondriaan stijl opgemaakt en sluit aan
bij 75 jaar droog. Deze is huis aan huis bezorgd in de Noordoostpolder.
Wat willen we
bereiken?
Meer krachten en
initiatieven bundelen
wat leidt tot meer
samenwerking en
cross-overs.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Verder ontwikkelen van het cluster Kuinderbos en
Waterloopbos. Door de mogelijke inzet van de
Zuiderzeelijngelden kan de samenwerking in de toeristische
sector worden versterkt.
b. Onderzoeken samenwerking Weerribben-Wieden en
Rijksmonument Waterloopbos.
c. Stimuleren onderlinge samenwerking
toeristische ondernemers.
d. Samenwerken met RONOP, Toerisme Flevoland, StEP en Uitje-Tent. De onderlinge samenwerking tussen deze organisaties
bevorderen, waarbij Toerisme Flevoland als platform kan
functioneren.
e. Samenwerken met Urk, overige gemeenten in
Flevoland en Regio Zwolle.
f. Twee maal per jaar organiseren toeristisch
platform.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De ondernemers verenigd in het cluster Kuinderbos hebben een plan
ontwikkeld gebaseerd op het verhaal van Flevoland. Binnen het ZZLprogramma zijn geen middelen beschikbaar. Er wordt gezocht naar andere
vormen van financiering. Voor het Waterloopbos is een ontwikkelagenda
opgesteld. Natuurmonumenten heeft de ZZL aanvraag ingediend.
b. Weerribben-Wieden wordt bij doorgang van het project in de
planontwikkeling meegenomen. Op dit moment wordt er gewerkt aan
planontwikkeling voor de invulling van een groenstrook op het NLR terrein
zodat het Voorsterbos verbonden wordt met het oude land.
c. Op 20 maart heeft het eerste toeristisch platform van 2017 plaats gevonden.
Een gastspreker vertelde over het belang van samenwerking. Ook in
promotieactiviteiten is de samenwerking gezocht.
d. Gemeente voert regelmatig overleg met StEP, Uit-jeTent, RONOP en
Toerisme Flevoland. En denkt mee over initiatieven en verbindingen tussen
partijen. Zo is het onderbrengen van Uit-jeTent bij StEP onderzocht. Een
aantal promotieactiviteiten is gezamenlijk opgepakt zoals het Mondriaanveld
en toeristisch magazine. In oktober heeft een eerste overleg plaats
gevonden met StEP en Toerisme Flevoland over de verdere ontwikkeling van
de gebiedspromotie en samenwerking daarin.
e. Noordoostpolder is deelnemer in het ambtelijk overleg. Met de provincie en
de gemeenten in Flevoland is gewerkt aan het uitvoeringsplan van de
beleidsnota Toerisme en de voorbereiding van de realisatie van Toeristische
Overstappunten. Ook wordt op dit moment gezamenlijk een
doelgroepenonderzoek uitgevoerd en ligt er een verkenning naar
wandelverbindingen. Noordoostpolder participeert in de regio Zwolle. Met
Urk worden promotieacties opgepakt en er wordt samen gewerkt aan een
gebiedsvisie.
f. Op 20 maart heeft het eerste toeristisch platform van 2017 plaats gevonden.
Een gastspreker vertelde over het belang van samenwerking, gastvrijheid
en bereikbaarheid. In oktober heeft het tweede platform plaats gevonden
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met als thema 100 jaar zuiderzeewet en ontwikkeling Waterloopbos.
Wat willen we
bereiken?
Meer productontwikkeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Verbinden van Weerribben-Wieden,
Waterloopbos, Schokland en Urk met als doel een meerdaags
verblijf te stimuleren.
b. Promotie en productontwikkeling op het thema fietsen.
c. In overleg met het Waterschap en Flevo Landschap wordt de
Rotterdamse Hoek beter op de kaart gezet.
d. Schokland nog meer verbinden met andere
werelderfgoederen in Nederland.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Samen met Urk, Schokland, Waterloopbos en cluster Kuinderbos wordt
gewerkt aan een gebiedsvisie die tot doel heeft de parels beter te
positioneren met als resultaat meerdaags verblijf en het trekken van
internationale toeristen. Dit sluit aan op het verhaal van Flevoland.
b. De voorbereidingen voor de realisatie van Toeristische Overstappunten
vinden op dit moment plaats. Er ligt een voorstel voor het toevoegen van
een poëziefietsroute. Een landart route is reeds ontwikkeld. En er wordt
gewerkt aan de vertaling van alle fietsroutes naar het Engels en Duits.
c. Er is een eerste inventarisatie gedaan naar wat er nu al aan informatie te
vinden is bij de Rotterdamse Hoek. Met Flevolandschap, Toerisme Flevoland
en het Waterschap is gesproken over de invulling.
d. Er wordt samen gewerkt met alle werelderfgoederen binnen de Stichting
Werelderfgoed Nederland. Er wordt gestreefd naar meer bekendheid. Ook is
een gebiedsprogrammeur aangesteld die hier een rol in heeft en de taak
heeft ondernemers te verbinden.
Wat willen we
bereiken?
Betere infrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Door de inzet van de Zuiderzeelijngelden de toeristischrecreatieve infrastructuur rondom Schokland, Waterloopbos en
Kuinderbos/Orchideeënhoeve verder versterken.
b. Verbeteren van de bewegwijzering en de bebording.
c. De pilot buslijn Bataviastad-Schokland evalueren en indien
wenselijk voortzetten.
d. Onderzoeken en realiseren van ontbrekende
schakels in het fietsknooppuntennetwerk in
samenwerking met gebiedspartners.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Het Waterloopbos heeft de aanvraag voor de ZZL-gelden ingediend. Voor
Kuinderbos wordt gezocht naar andere mogelijkheden van financiering.
b. In januari is door gemeente input geleverd voor de actualisatie van het
Flevolandse beleid voor toeristische bewegwijzering op provinciale wegen.
Ook de RONOP is hierbij betrokken. De provincie werkt aan een
richtlijnennotitie. Onderzoek naar bereikbaarheid is ook één van de
actiepunten in het uitvoeringsprogramma van de beleidsnotitie van de
Provincie die in gezamenlijkheid met gemeenten opgesteld is.
c. De pilot is geëvalueerd. Het is aan betrokken ondernemers of ze de plannen
doorzetten, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar alternatieve
financieringsmogelijkheden of alternatieve vormen van vervoer.
d. De provincie Flevoland heeft een bijdrage beschikbaar gesteld. Er is
bestuurlijke overeenstemming. Momenteel wordt gewerkt aan een planning.
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Programma 4
Dienstverlening en besturen
Programmadoel
De veranderingen in onze samenleving vragen om een krachtig en betrouwbaar bestuur. Onze
inwoners en bedrijven staan centraal. Het bestuur is zichtbaar en zet in op het verkleinen van
de afstand met de inwoner. Zij wil de regeldruk voor inwoners en bedrijven waar mogelijk
verminderen.
De veranderende verhouding tussen overheid en inwoners leidt tot een andere manier van
werken van de gemeente. Noordoostpolder wil voor haar inwoners en ondernemers het zaken
regelen met de gemeente prettig, handig en makkelijk maken. Zij kiest voor het bieden van:
• Digitale dienstverlening waar dit effectief en efficiënt is.
• Persoonlijk contact en maatwerk waar dit de kwaliteit van haar dienstverlening
bevordert.
• Duidelijke en heldere (digitale) communicatie, ook via social media, gericht op onze
inwoners en ondernemers.

Noordoostpolder ook in 2017 en 2018 Fair trade gemeente
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Programma 4: Dienstverlening en besturen
Raadscommissie
Programma

: Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)
Pijler
Subpijler/productgroep/projecten

Pijler 8:
Dienstverlening

Portefeuillehouder: A. van der Werff
Directeur: I.J.W. Valk
Burgerdiensten
Project:
Programma dienstverlening en digitalisering

Dienstverlening
en besturen

Pijler 9:
Bestuur en organisatie
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Portefeuillehouder: A. van der Werff
Directeur: I.J.W. Valk
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning
Bestuurlijke samenwerking
Rechtsbescherming
Voorlichting
Communicatie en burgerparticipatie

Pijler 8: Dienstverlening

Wat willen we
bereiken?
Klantgerichte en efficiënte
(e)dienstverlening aan
inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?
a.
b.
c.
d.
e.

Lean inrichten klantprocessen.
Productenaanbod via digitaal loket uitbreiden.
Doorontwikkelen van Klant Contact Centrum.
Toptakenwebsite verder ontwikkelen.
(Verder) inzetten berichtenbox bij communicatie met
inwoners.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In 2016 is de leanmethodiek geïntroduceerd en gestart met opleiden van
leanbegeleiders. In het eerste halfjaar van 2017 zijn nog een aantal
medewerkers met de opleiding gestart. Daarnaast zijn medewerkers binnen
vakafdelingen bezig met het optimaliseren van diverse processen, zoals
aanvraag huwelijken en evenementenvergunningen maar ook interne
processen zoals het proces van inregelen van autorisaties nieuwe
medewerkers.
b. Standaard producten en diensten worden digitaal aangeboden. Begin 2017
is een communicatie campagne georganiseerd om inwoners te stimuleren
hier gebruik van te maken. Daarnaast voegen we continu nieuwe producten
en diensten aan ons digitale loket toe, zoals trouwen / partnerschap
registreren, aanvraag evenementenvergunning en aangifte vermissing
reisdocument.
c. Om onze dienstverlening te verbeteren voeren we zaakgericht werken in.
Dat betekent –waar dit kan- klantvragen digitaal afhandelen en transparant
zijn over de status van die afhandeling richting onze inwoners en
ondernemers. Maar ook transparant voor collega’s intern zodat Klant
Contact Centrum en vakafdelingen nog beter kunnen samenwerken. In de
eerste helft van 2017 is via workshops en trainingen gestart met het
meenemen van de organisatie in de andere manier van werken die
zaakgericht werken met zich mee brengt. Na een aanbestedingsprocedure
in 2016 is begin 2017 de voorbereiding gestart van het in gebruik nemen
van een nieuw zaaksysteem waarmee meer en beter inzicht gegeven kan
worden in de status van (aan)vragen van inwoners en ondernemers.
d. De toptakenwebsite is sinds april 2016 operationeel. Door middel van
metingen monitoren we dagelijks het verkeer op de site en vindt
optimalisatie van de website plaats. In mei is hiervoor nieuwe software in
gebruik genomen waarmee we naast het meten van het gebruik van de
website ook hiaten op de website kunnen opsporen zoals niet werkende
links en taal- en schrijffouten. In het voorjaar is een kalender opgesteld
voor het uitvoeren van diverse gebruikersonderzoeken, om te onderzoeken
hoe inwoners en bedrijven de website ervaren. Zoals een onderzoek bij
bezoekers van de publieksbalie en een onderzoek onder vrijwilligers die zich
hiervoor hebben aangemeld. In september is een online onderzoek via de
website uitgevoerd. De uitkomsten worden gebruikt voor het optimaliseren
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van de website.
e. Steeds meer communicatie van de gemeente loopt via de berichtenbox van
Mijn Overheid. Omdat het gebruik het afgelopen jaar enorm is gestegen is
de rijksoverheid in het voorjaar van 2017 een grote vernieuwing van de
berichtenbox gestart. Hierdoor zijn we in staat grotere berichten te
verzenden waardoor we dit kanaal voor meer gemeentelijke producten en
diensten kunnen inzetten. Dit landelijke project loopt uit op de planning.
Om onze dienstverlening via de berichtenbox verder uit te kunnen breiden
moeten we onze interne processen aanpassen zodat uitgaande post digitaal
wordt verstuurd in plaats van op papier. Dit is pas echt goed mogelijk als
we het nieuwe zaaksyteem begin 2018 in gebruik hebben genomen.
Wat willen we
bereiken?
Klantgerichte en
efficiënte
(e) dienstverlening aan
ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Productenaanbod voor ondernemers via digitaal loket uitbreiden
(e-herkenning).
b. (Verder) inzetten berichtenbox bij communicatie met
ondernemers.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. In de eerste helft van 2017 is eHerkenning technisch aangesloten en
ingericht op de website. eHerkenning is als eerste ingezet voor het digitaal
aanvragen van de evenementenvergunning.
b. Bij de rijksoverheid bestaat het voornemen om de digitale kanalen voor
burgers en bedrijven te integreren, waaronder de berichtenbox voor
ondernemers. Welke consequenties dit heeft voor de berichtenbox is nog niet
duidelijk, waardoor breed inzetten van en communiceren over dit kanaal nu
niet zinvol is. Als lid van het afnemerspanel Mijn Overheid houden we de
ontwikkelingen proactief in de gaten.
Wat willen we
bereiken?
Informatiehuishouding op
orde.

STATUS

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Verder ontwikkelen van de gemeentelijke
informatiestructuur/architectuur voor aansluiting op landelijke
voorzieningen.
b. Uitvoeren digitale agenda 2020.
c. Verder digitaliseren documenten en archieven.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de governance van
informatiemanagement. Begin 2017 is een actielijst opgesteld op basis van de
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Medewerkers zijn bezig met het
professionaliseren van het behandelen en invoeren van wijzigingen in de
informatievoorziening, het professionaliseren van het functioneel beheer en
het beheer van gegevens, het opstellen van architectuurkaders en het beter
afbakenen en invullen van taken, rollen, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden in het ICT domein.
b. Voor het verbeteren van de (digitale) dienstverlening maken we gebruik van
de onderdelen van de Digitale Agenda 2020. Beschikbare verkenningen,
instrumenten en producten beleggen we in de organisatie, op de plek waar
het thuis hoort. Naast de invoering van e-herkenning zijn we gestart met
verkenning van de invoering van elektronisch factureren (e-factureren) en de
verkenning van het geschikt maken van de website voor elektronische
identificatiemiddelen uit andere lidstaten (eIDAS) van de EU.
c. De digitalisering van onze documenten en archieven verloopt voorspoedig en
conform planning. Voor wat betreft de documenten geldt dat we, door het
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genomen vervangingsbesluit, vrijwel geen analoge dossiers meer opbouwen.
Verder ligt de inventarisatie en beschrijving van onze historische archieven op
schema. In 2017 ronden we de werkzaamheden rond de belangrijkste delen
af, daarna zijn er nog enkele kleine onderdelen die gedigitaliseerd moeten
gaan worden.
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Pijler 9: Bestuur en organisatie
Wat willen we
bereiken?
Inwoners actief betrekken
bij bestuur en
beleidsvorming.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Aanbieden van mogelijkheden input te leveren op het
gemeentelijke beleid via burgerpanel.
b. Elke twee jaar benutten we de burgerpeiling ‘waar staat je
gemeente’.
c. Organiseren van RTG’s.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. We hebben vragen voorgelegd aan onze inwoners over afvalinzameling en
verkeer en vervoer. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor
de laatste peiling van dit jaar, samen met de rekenkamer.
b. Op dit moment benaderen we onze inwoners met de burgerpeiling ‘waar
staat je gemeente’. De resultaten zullen begin 2018 bekend zijn.

STATUS

c. In het najaar wordt geëvalueerd en zal er op basis van de uitkomsten een
rapportage gemaakt worden die voorgelegd wordt aan de (nieuwe) Raad.
Wat willen we
bereiken?
Personeelsbeleid dat
inspeelt op de
huidige ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Garantiebanen creëren.
b. Investeren in opleiden en
ontwikkelen van onze medewerkers.
c. Invulling geven aan invoering van het individueel
keuzebudget.
d. Mogelijkheden voor mantelzorg.
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Onder begeleiding van het UWV en in samenspraak met Concern voor Werk
kijken we naar de mogelijkheden binnen onze organisatie. Ook zijn er
proefplaatsingen geweest. Veel werk hebben we al uitbesteed aan deze
doelgroep, denk aan de schoonmaak en catering. Deze tellen op dit
moment niet mee, maar gekeken wordt of hier een aanpassing op gemaakt
kan worden.
b. Het opleiden en trainen van onze medewerkers is een doorlopend proces
waar veel aandacht voor is. Er zijn individuele maar ook organisatiebrede
opleidingen die gevolgd worden.
c. Sinds 1 januari hebben de medewerkers verschillende mogelijkheden
binnen het IKB. Hierover zijn ze in groepen of individueel op de hoogte
gesteld. Er is aandacht om medewerkers hierin te blijven begeleiden als dat
gewenst is en wordt er regelmatig over gecommuniceerd.
d. Er is binnen de organisatie aandacht voor mantelzorgers. Er zijn
verschillende bijeenkomsten geweest en in het najaar is er een training
georganiseerd voor medewerkers. Binnen de HRcyclus worden de situatie
en mogelijkheden besproken tussen manager en medewerker.
Wat willen we
bereiken?
Lokale inkoop.

STATUS

Wat gaan we daarvoor doen?

a. De gemeente Noordoostpolder houdt bij haar inkoop
rekening met de mogelijkheden voor het MKB. Uitgangspunt
is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De gemeente Noordoostpolder houdt bij haar inkoop rekening met de
mogelijkheden voor het MKB. Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke
kansen moeten krijgen.
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Willemengs Schutte uit Ens is volgend schooljaar de
jeugdburgemeester van Noordoostpolder

Wat willen we
bereiken?
Een open, zichtbare en
toegankelijke
organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Advisering door onafhankelijke adviescommissies op formele
bezwaarschriften.
b. Inzet van gespreksbegeleiders of mediation bij bezwaren.
c. Verder doorontwikkelen van de principes van Passend
Organiseren binnen onze organisatie om veel meer te gaan
werken vanuit de context, waar dat helpend is.
d. Inzet van IGW en sociale teams in de wijken en dorpen.
e. Duidelijk communiceren over wat de
gemeente doet en bereikt, vanuit legitimatie en niet vanuit
profilering. Dit doen we onder andere via gemeentelijke
publicaties in kranten, de website, persberichten en
perscontacten, maar ook via de sociale media.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Er is een bewaarschriftencommissie actief bestaande uit een algemene
kamer, een sociale kamer en een kamer voor personeelsaangelegenheden.
Deze komt een paar keer per jaar bijeen om bezwaarschriften te
behandelen. Het aantal bezwaren dat naar de commissie gaat neemt al
jaren af door de inzet van Mediation en gespreksbegeleiding.
b. De inzet van gespreksbegeleiders of de mogelijkheid van toepassing van
mediation heeft een vaste plaats in de bezwarenprocedure. Deze methode
wordt erg gewaardeerd door inwoners en maakt dat de meeste bezwaren
niet naar de bezwarencommissie gaan.
c. De tweede kerngroep passend organiseren is aan de slag. Medewerkers van
alle clusters wordt geleerd om vanuit verschillende invalshoeken naar
opgaven te kijken en de beste manier te zoeken om de opgave aan te
pakken. Daarnaast zoeken we naar verschillende interventies om
medewerkers een breed aanbod aan te bieden dat helpt bij het werken
vanuit het gedachtegoed van passend organiseren.
d. IGW is al jaren actief en wordt zeer gewaardeerd door inwoners. IGW richt
zich vooral op de fysieke leefomgeving en veiligheid, de sociale teams
richtten zich vooral op de zorgvraag. Beide teams trekken daar waar nodig
samen op met de verschillende samenwerkingspartners als de politie,
Carrefour, Mercatus, GGD, etc.
e. Communicatie is een doorlopend proces. Het nieuws wordt dagelijks
gemonitord. Het KCC bewaakt de webcare en waar nodig speelt team
Communicatie het nieuws en sentiment daarvan door naar bestuur of
organisatie. Er is goede afstemming met webbeheer. Ook is er afstemming
over beleidsstukken en projectcommunicatie.
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Stand van zaken Project dienstverlening / digitalisering
Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds
verdere digitalisering van de informatievoorziening één van de belangrijkste
ontwikkelingen is. Dit vraagt om aanpassingen in de inrichting van de dienstverlening,
waardoor inwoners en ondernemers prettig en veilig hun zaken kunnen regelen met de
gemeente Noordoostpolder: digitaal waar het kan, persoonlijk waar dat effectiever is.
Middels het programma dienstverlening & digitalisering werken we aan het verbeteren
van de (digitale) dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Begin 2017 is de
visie op zaakgericht werken door de directie vastgesteld. Vanuit die visie worden alle
medewerkers meegenomen in de manier van werken die hoort bij een andere inrichting
van de dienstverlening. Dit doen we aan de hand van de volgende onderwerpen:
•

Het verder vormgeven en invoeren van Zaakgericht Werken. Zaakgericht
werken is een verbijzonderde manier van digitaal procesmatig werken waarmee
we samenwerken aan een bedrijfsproces of werkprocessen om (aan)vragen van
inwoners en bedrijven te beantwoorden. Zaakgericht werken helpt ons bij het
optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan onze inwoners en
ondernemers, het verbeteren van de efficiency van onze processen en het
verkrijgen van meer transparantie en inzicht in (de voortgang van) onze
processen.

•

Het vervangen van informatiesysteem Verseon. Verseon wordt vervangen
omdat we het zaakgericht werken beter willen ondersteunen dan met Verseon
mogelijk is.

•

Het professionaliseren van Informatiemanagement, zodat we beter kunnen
sturen op de informatievoorziening die nodig is voor onze (digitale)
dienstverlening.

•

Het beheren en doorontwikkelen van de toptaken website, waarmee steeds
meer producten en diensten digitaal worden aangeboden aan inwoners en
bedrijven.

•

Het coördineren van activiteiten voortvloeiend uit de Digitale Agenda
2020. De VNG heeft de Digitale Agenda 2020 opgezet om gemeenten te
ondersteunen, ontzorgen en versterken bij het inrichten en aanpassen van de
(digitale) dienstverlening. Activiteiten uit de Digitale Agenda worden door het
programma uitgezet in de organisatie.
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Programma 5
Financiën
Programmadoel
We streven naar een structureel gezond en evenwichtig financieel (meerjaren)beleid ter
financiering van de gemeentelijke uitgaven, het creëren van voldoende ruimte voor onvoorziene
uitgaven en een verdeling van de lasten over de verschillende programma’s op basis van
deugdelijke onderbouwingen en grondslagen.
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Programma 5: Financiën
Raadscommissie
Programma

Financiën

: Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)
Pijler
Subpijler/productgroep/projecten

Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: I.J.W. Valk
Belastingen (OZB)
Algemene uitkering
Algemene uitgaven/inkomsten
Toeristenbelasting
Saldi kostenplaatsen
Saldo rekening van baten en lasten

Pijler 10:
Financiën
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Pijler 10: Financiën
Wat willen we
bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een structureel sluitende
begroting en
verantwoorde
meerjarenramingen, die
jaarlijks tijdig worden
vastgesteld

a. Ter voorbereiding op een nieuwe begroting wordt jaarlijks een
perspectiefnota vastgesteld in de juni-/juli-raadsvergadering.
b. Het beheer en (groot)onderhoud in vervangings- en
investeringsplannen is financieel geregeld en opgenomen in de
normale bedrijfsvoering.
c. Financieel vertalen van het in letterlijke en figuurlijke zin
ruimte bieden aan ontwikkelingen in Noordoostpolder die
elders in Nederland niet meer verantwoord in te passen zijn.
Nieuwe investeringen / wensen worden afgewogen tegen
bestaand beleid of er wordt gezocht naar extra inkomsten.
d. Incidentele en structurele baten en lasten worden strikt
gescheiden met behulp van de roulatielus reserves.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De Perspectiefnota 2018 – 2021 is vastgesteld in de raadsvergadering van
10 juli 2017.
b. Het beheer en (groot)onderhoud in vervangings- en investeringsplannen is
financieel geregeld en opgenomen in de normale bedrijfsvoering.
c. Ook in 2017 zijn er ontwikkelingen geweest die aan te merken zijn als
maatschappelijke investeringen. Deze investeringen zijn financieel vertaald
waarbij het uitgangspunt is om te bezien hoe de haalbaarheid van de
doelstellingen kan worden vergroot binnen een verantwoord financieel
beleid.
d. Gemeente Noordoostpolder scheidt de incidentele en structurele baten en
lasten. Bij de uitvoering van de begroting van 2017 hebben zich hier tot nog
toe geen bijzonderheden voorgedaan.
Wat willen we
bereiken?
De gemeentelijke
middelen op een
zorgvuldige en
democratisch afgewogen
wijze aanwenden en een
behoorlijk beleid ten
aanzien van belastingen
die worden aangemerkt
als algemene middelen

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Jaarlijks wordt al het bestaande beleid plus voorgestane
wijzigingen hierop samen met nieuwe inzichten en wet- en
regelgeving integraal tegen elkaar afgewogen met de
Perspectiefnota.
b. Het nieuwe beleid dat wordt gepresenteerd in de circulaires
van het ministerie van BZK wordt onderzocht op relatie met
het gemeentefonds.
c. De lasten die de doelstellingen en prioriteitstellingen
genereren, worden gewogen met al het beleid in relatie tot
tarieven en het gewenste voorzieningenniveau.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Er zijn momenteel geen wijzigingen.
b. Voor 2017 heeft het ministerie van BZK weinig nieuw beleid gepresenteerd in
de circulaires die zijn gerelateerd aan het gemeentefonds. De beleids- en
uitvoeringsaspecten worden onmiddellijk door de betreffende disciplines in
de organisatie opgepakt. De financiële effecten uit de meicirculaire voor
2017 zijn in deze najaarsrapportage verwerkt. De effecten van de
septembercirculaire voor 2017 worden in de decemberrapportage verwerkt.
c. Voor 2017 en volgende jaren zijn er vraagstukken en onzekerheden in het
sociaal domein en dan met name voor de Participatie, Wmo en Jeugdbeleid.
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Voor 2017 worden hierin op korte termijn geen grote(re) veranderingen
verwacht.
Wat willen we
bereiken?
Een situatie waarin lasten
van onverwachte
gebeurtenissen kunnen
worden opgevangen
zonder dat dit ten koste
gaat van de realisatie van
de vastgestelde
beleidsdoelen

Wat gaan we daarvoor doen?

a. In de begroting is een adequaat budget opgenomen voor
onvoorziene lasten.
b. Actuele ontwikkelingen kunnen binnen zekere grenzen nog
relatief laat (september) worden opgenomen in de
primitieve begroting.
c. De begroting wordt opgesteld op basis van de
meicirculaire, tenzij de uitkomsten van de
septembercirculaire in relatie tot de uitkomsten van de
begrotingsverwachtingen op basis van de meicirculaire de
consistentie en samenhang tussen doelbeleid en
middelen verbeteren, hetgeen voor deze begroting van
toepassing is.
d. Zorgen voor een goede weerstandscapaciteit, bestaand uit
het budget Onvoorzien en een weerstandsvermogen dat
solide is geborgd door diverse (bestemmings)reserves.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Per deze najaarsrapportage bedraagt de stand van het begrotingsbudget
onvoorzien € 25.000. Wanneer er bij de decemberrapportage nog sprake is
van een saldo wordt voorgesteld dit vrij te laten vallen.
b. Er zijn op dit moment geen actuele ontwikkelingen.
c. De verwachting is dat het Rijk met de septembercirculaire geen grote
wijzigingen zal doorvoeren.
d. Het weerstandsvermogen is solide. Tussen de najaarsrapportage en deze
najaarsrapportage hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Een transparant beeld van a. Het Rijk voert fasegewijs aanpassingen door op het BBV en de
ontwikkelingen en
daaraan gestelde informatie-voorzieningsvereisten. Via
verwachtingen van
voorlichtingsbijeenkomsten en verduidelijking in de relevante
gemeentelijke
raadsinformatiestukken wordt de raad geïnformeerd over de
verslaglegging en
wijzigingen en welke invloed deze hebben en welke besluiten
verslaggeving die effect
van de raad worden gevraagd.
hebben op de
begrotingsuitkomsten
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De wijzigingen van de nieuwe BBV2016 die invloed hebben op de
jaarrekening 2017, zullen daarin expliciet worden toegelicht. Voor de
begroting 2017 zijn er geen effecten die verwerkt moeten worden in deze
najaarsrapportage.
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Programma 6
Krachtig Noordoostpolder
Programmadoel
Het is onze ambitie dat onze inwoners maximaal meedoen naar eigen vermogen. Het initiatief
hiervoor ligt bij inwoners zelf. Het overgrote deel van onze inwoners neemt dat initiatief en
doet zelfstandig of met hulp van anderen mee. Sommige inwoners redden het echter niet
alleen. Voor hen willen wij er zijn met passende vormen van ondersteuning afgestemd op de
specifieke behoefte en dat wat mensen wél kunnen.
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Programma 6: Krachtig Noordoostpolder
Raadscommissie: Samenleving (SML); Bestuur, Financiën en Economie
Programma
Pijler
Subpijler/productgroep/projecten
Portefeuillehouder: H.R. BogaardsSimonse
Directeur: E.G. de Vries
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Maatwerkvoorzieningen WMO
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerk geëscaleerde zorg 18+
Minderhedenbeleid
Inkomensregeling (Armoede- en
schuldenbeleid)
Volksgezondheid

Pijler 11:
WMO & Volksgezondheid

Krachtig
Noordoostpolder

Portefeuillehouder: H.R. BogaardsSimonse
Directeur: E.G. de Vries
Maatwerkdienstverlening 18Maatwerk geëscaleerde zorg 18-

Pijler 12:
Jeugdzorg

Portefeuillehouder: H.R. BogaardsSimonse
Directeur: E.G. de Vries
Inkomensregeling (bijstandsverlening)
Begeleide participatie (Sociale
werkvoorziening en re-integratie en
participatievoorzieningen Participatiewet)
Arbeidsparticipatie

Pijler 13:
Participeren
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Pijler 11: Wmo en Volksgezondheid
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Door ouderen
a. Twee keer per jaar overleg met de gezamenlijke
aangedragen problemen
Ouderenbonden over dan actuele thema’s:
en knelpunten in brede zin
* diensten/service gemeente/de digitale samenleving;
oppakken en uitzetten in
* mobiliteit /openbaar vervoer/toegankelijkheid met
de organisatie voor advies
beperking/haltes/rittenprijzen/zones.
en/of mogelijke
beleidsaanpassingen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden in de contacten met de
gezamenlijke ouderenbonden en er zijn geen specifieke vragen gesteld over
eerder behandelde of nieuwe onderwerpen.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Poliklinische zorg
a. Ziekenhuizen, thuiszorg en 1e lijnszorg samen met de
afstemmen op behoeften
dominante zorgverzekeraars in ons gebied aanspreken op hun
en vraag rekening
toezegging voortvloeiend uit hun intentieverklaring
houdend met toename
“Waarborgen zorg, nu en in de toekomst” tot het in
meervoudig chronisch
samenspraak met de gemeenten Noordoostpolder en Urk
zieken als gevolg van
werken aan de ontwikkeling van een model voor duurzame en
demografische
toekomstbestendige zorg in dit gebied.
ontwikkeling (sterkere
vergrijzing tot 2040).
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Antonius Zorggroep en MC Groep onderzoeken de mogelijkheid om vanuit
één gebouw ziekenhuiszorg aan te bieden aan de regio Noordoostpolder/Urk.
Dit onderzoek wordt eind 2017 afgerond. Eind van het jaar willen de
bestuurders van beide organisaties een besluit nemen over de
samenwerking.
Wat willen we
bereiken?
Blijvende aandacht voor
bevordering van een
gezonde leefstijl in het
kader van GezondInNOP.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Stimuleringsmiddelen GIDS inzetten op bereiken van inwoners
met gezondheids-achterstanden als gevolg van sociaaleconomische factoren.
b. Kerngroep GezondInNOP bestaande uit GGD, Carrefour en
gemeente ontwikkelt samen met partners in de wijk van
Sociaal team 2 een plan van aanpak. Vanuit Carrefour is een
kwartier- maker aangesteld voor eerste verkenningen.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Er zijn tot nog toe 25 gezinnen geworven voor hulp bij de aanpak van hun
financiële problemen. Ook het aantal gidsen (Toekomst Gids) dat voor de
hulp kan worden ingezet loopt al tegen de 40 personen. Er wordt tevens
gewerkt aan een metingsinstrument om te kunnen vaststellen of deze
aanpak resultaat oplevert.
b. De Kerngroep GezondinNOP heeft de nieuwe aanpak en werkwijze in de twee
betrokken wijken aangepast aan het concept van Toekomst Gids. Daarnaast
heeft in afstemming met de Kerngroep de jaarlijkse digitale verantwoording
aan VWS plaatsgevonden.
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STATUS

Wat willen we
bereiken?
Het voorkomen en
bestrijden van huiselijk
geweld.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Doorontwikkeling regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis Flevoland).
b. Doorontwikkelen (boven)lokaal steunpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling Noordoostpolder en Urk en
interventieoverleg.
c. Optimaliseren van de verbinding tussen regionale en lokale
structuren bij op- en afschaling.
d. Tijdelijk huisverbod meer preventief inzetten.
e. Samenwerking politie, sociale teams en lokaal het steunpunt
tegen huiselijk geweld en kindermishandeling bevorderen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om in regionaal verband de
doorontwikkeling van Veilig Thuis blijvend vorm te geven. Doel hierbij was
en is om Veilig Thuis haar expertise op het gebied van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling optimaal in te laten zetten. Nadat de inspecties
(jeugdzorg en gezondheidszorg) vorig jaar hebben geconcludeerd dat de
kwaliteit bij Veilig Thuis voldoende was, is er dit jaar gewerkt aan een
verbetering van de samenwerking tussen Veilig Thuis, de ambulante
ondersteuning en de strafrechtketen.
b. Het lokaal steunpunt kindermishandeling en huiselijk geweld
Noordoostpolder heeft afgelopen jaar goed gefunctioneerd. Er is continu
contact met o.a. Veilig Thuis, de Doen! Teams, Mercatus, de andere regio
gemeenten en de Politie. Er is een standaard interventieoverleg waar
afstemming plaatsvindt.
c. Binnen het interventie overleg in de Noordoostpolder zijn zowel regionale
(zoals Veilig Thuis) als lokale (zoals het steunpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling) partijen betrokken. Vier keer per jaar vindt er op
beleidsmatig niveau een afstemmingsoverleg plaats tussen de betrokken
partijen om eventuele knelpunten in de samenwerking te benoemen en aan
te pakken. Daarnaast is de gemeente Noordoostpolder ambtelijk
vertegenwoordigd in een regionale begeleidingsgroep met alle gemeenten uit
Flevoland. Ook hierin speelt het optimaliseren van de afstemming tussen
regionaal en lokale structuren een belangrijke rol.
d. De afspraken tussen Zorggroep Oude en Nieuw Land, Mercatus, de
Gemeentelijke Kredietbank en gemeente Noordoostpolder zijn gecontinueerd
en werken goed en de ervaringen zijn wederom positief. De coördinatie
rondom het Tijdelijk huisverbod zal aankomend jaar bij Veilig Thuis komen te
liggen. Dit n.a.v. van de wet op het Tijdelijk Huisverbod waarin dit een
wettelijke plicht vormt. Afgesproken is om Veilig Thuis nauw te betrekken bij
de bestaande en goed functionerende structuur in de Noordoostpolder.
e. Er zijn samenwerkingsafspraken tussen politie, sociale teams en het lokaal
steunpunt huiselijk geweld. De politie meldt casussen huiselijk geweld bij het
steunpunt. Het steunpunt bepaalt in afstemming met het sociale team hoe
de casus wordt opgepakt.
Wat willen we
bereiken?
Het bieden van algemene
voorzieningen aan
inwoners die
maatschappelijke
ondersteuning nodig
hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Het bieden van algemene voorzieningen gericht op de
netwerkversterking van kwetsbare personen en ter
voorkoming dat inwoners verder in de keten van zorg
terechtkomen en een beroep gaan doen op dure
voorzieningen.
b. Het ontwikkelen van een nieuwe brede algemene voorziening
dagactiviteiten waarbij welzijn, preventie en eigen kracht
centraal staan.
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TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Netwerkversterking maakt onderdeel uit van de subsidieafspraken en wordt
uitgevoerd conform het werkplan van Carrefour.

STATUS

b. In juni heeft een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties, inwoners,
deelnemers aan activiteiten, gemeente en Movisie plaatsgevonden. Hierbij
zijn bestaande initiatieven gepresenteerd en zijn nieuwe initiatieven bedacht.
Movisie ondersteunt bij de ontwikkeling van deze initiatieven. Daarnaast is
het doel om een beweging op gang te brengen waarbij organisaties en
inwoners met elkaar tot nieuwe initiatieven en samenwerkingen komen die
bijdragen aan het meedoen van mensen aan de samenleving. Het is de
uitdaging voor de gemeente om flexibel en passend aan te sluiten bij deze
initiatieven.
Wat willen we
bereiken?
Het bieden van
maatwerkvoorzieningen
ter ondersteuning van de
zelfredzaamheid en
participatie aan inwoners
die daartoe op eigen
kracht, met gebruikelijke
hulp, met mantelzorg of
met hulp van andere
personen uit hun sociale
netwerk niet of
onvoldoende in staat zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Breed aanbod van maatwerkvoorzieningen gericht op wonen,
zich verplaatsen in en om de woning en deelname aan het
maatschappelijk verkeer. Wonen in een schoon huis valt vanaf
2017 onder het aanbod van maatwerk-voorzieningen. Deze
voorziening monitoren qua gebruik en verbinding met
Ondersteuning regie/zorg.
b. Ondersteuning, dagactiviteiten, persoonlijke verzorging en
kortdurend verblijf is beschikbaar, met maximale keuze
vrijheid voor de inwoner. In samenwerking met de partners
uitvoering geven aan de ontwikkelagenda en
transformatieproces in het kader van het bestuurlijk
aanbestedingstraject.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Maatwerkvoorzieningen zijn beschikbaar voor inwoners die dat nodig
hebben. Monitoring vindt plaats.

STATUS

b. Er is een breed aanbod (± 50 aanbieders) van dagactiviteiten en
ondersteuning waar inwoners die dat nodig hebben uit kunnen kiezen. Het
transformatieproces is gaande.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Het bieden van
a. Uitvoering (laten) geven aan uitvoeringsplan Kompas
maatwerkvoorzieningen
Flevoland 2015-2017.
aan personen die niet in
staat zijn zich op eigen
kracht te handhaven in de
samenleving en
beschermd wonen of
opvang behoeven in
verband met psychische of
psychosociale problemen
of omdat zij de
thuissituatie hebben
verlaten, al dan niet in
verband met risico’s voor
hun veiligheid als gevolg
van huiselijk geweld.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Er is afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw Regionaal Kompas. Het Regionaal
Kompas heeft onder andere betrekking op de Maatschappelijke Opvang, Beschermd
Wonen, Vrouwenopvang en Crisisopvang. Het nieuwe Regionaal Kompas ligt dit
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najaar ter besluitvorming voor bij de verschillende colleges in de regio Flevoland en
zal eind 2017, uiterlijk begin 2018, ter besluitvorming worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Het bieden van
a. Monitoring van de verbinding tussen (onafhankelijke)
cliëntondersteuning en
cliëntondersteuning en de teams Doen!
een luisterend oor en
advies.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar via MEE IJsseloevers.
Daarnaast staat het inwoners, die gebruik willen maken van DOEN!, vrij om
zich bij te laten staan door iemand uit haar/zijn netwerk.
In de cliëntervaringsonderzoeken 2018 worden hierover extra vragen gesteld
aan inwoners.
Wat willen we
bereiken?
Het ondersteunen van
mantelzorgers en
vrijwilligers om hun taak
uit te kunnen voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Doorontwikkeling ondersteuning mantelzorgers.
b. Organiseren van de Dag van de mantelzorg en het
Mantelzorgcompliment.
c. Ontwikkelen van vervoersmaatjes voor mensen die zonder
begeleiding niet met het OV kunnen reizen zoals het
maatjesproject Leerlingenvervoer.
d. Doorontwikkeling van vrijwilligerswerk als participatievorm.
e. Ondersteunen van vrijwilligers door vertalen van
maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en makelen van
maatschappelijke spelers, versterken effectieve
ondersteuningsinfrastructuur, promoten en waarderen van
vrijwilligerswerk en kennis en ervaring borgen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden op dit terrein. De
voorgenomen activiteiten worden door Carrefour conform werkplan
uitgevoerd.
b. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden op dit terrein. De
voorgenomen activiteiten worden door Carrefour conform werkplan
uitgevoerd. Evenals vorig jaar worden mantelzorgers in het najaar benaderd
om zich op te geven voor het mantelzorgcompliment.
c. De ontwikkeling van vervoersmaatjes is nauw verbonden met de toepassing
van vervoersprofielen bij vervoer via de regiotaxi van Wmo-cliënten met een
vervoersindicatie. Het systeem van de regiotaxi, i.c. de mobiliteitscentrale
dient te worden ingericht op gebruik van deze vervoersprofielen. Omdat nog
niet alle deelnemende gemeenten vervoersprofielen hebben opgesteld is de
systeemaanpassing tot nader order uitgesteld.
d. Betreft een reguliere activiteit. In het Vrijwilligerspunt van Carrefour krijgen
vrijwilligers de kans zichzelf te presenteren aan organisaties en verenigingen
die vrijwilligers zoeken. In die persoonlijke presentatie benoemen
vrijwilligers hun kwaliteiten en mogelijkheden. Vanuit ‘Bewegen naar
Meedoen’ krijgen mensen die een steuntje in de rug nodig hebben
begeleiding om een stap te zetten naar vrijwilligerswerk of een andere vorm
van participatie. Deze mensen komen o.a. binnen bij het vrijwilligerspunt, bij
de buurtwerker of VIA.
e. Betreft reguliere taak van het Vrijwilligerspunt.
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Wat willen we
bereiken?
Minimabeleid: Bevorderen
van participatie van
inwoners met een laag
inkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Doorontwikkeling van diensten voor schuldhulpverlening.
b. Vroegsignalering van problematische schulden door verbeteren
van afstemming bij maatschappelijke partijen die aan
inwoners ondersteuning bieden (maatschappelijk werk, Doen!,
wijkteams, etc.).
c. Versterking financiële competenties van inwoners
(budgetcursussen) en nazorg bij afloop van schuldsanering
(budgetcoaches).
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In 2017 is het huidige minimabeleid (incl. schuldhulpverlening) geëvalueerd
en inmiddels is er een ontwikkelagenda opgesteld waar vanaf de laatste
maanden van 2017 aan gewerkt wordt. De doorontwikkeling van diensten
voor schuldhulpverlening maakt hier onderdeel van uit.
b. Maatschappelijke partijen hebben onderling procesafspraken gemaakt in het
kader van vroegsignalering van problematische schulden situaties en
preventie huisuitzetting. Aan Humanitas en ZONL zijn subsidies verleend
voor de uitvoering van preventieve- en nazorgcomponenten in de
schuldhulpverlening.
c. De uitvoering van deze activiteiten is belegd bij Humanitas
Thuisadministratie.
Wat willen we
bereiken?
Minimabeleid:
Inkomensondersteuning
voor financieel kwetsbare
groepen.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Doorontwikkelen en actualiseren van financiële regelingen voor
minima.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. In 2017 is het huidige minimabeleid (incl. schuldhulpverlening) geëvalueerd.
Aan de hand van o.a. deze evaluatie is een ontwikkelagenda opgesteld die
de komende periode uitgevoerd wordt. De doorontwikkeling en het
actualiseren van financiële regelingen voor minima wordt als apart thema
binnen deze ontwikkelagenda opgepakt.
Wat willen we
bereiken?
Minderhedenbeleid:
Bevordering participatie
vreemdelingen en etnischculturele minderheden.

STATUS

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Doorontwikkeling maatschappelijke begeleiding voor
vergunninghouders en arbeidsmigranten.
b. Participatieverklaring vergunninghouders en andere
asielgerechtigden (na-reizigers).
c. Stroomlijnen en verbeteren afstemming met partijen die
betrokken zijn bij het integratieproces van vergunninghouders.
d. Volwasseneneducatie/taalaanbod voor arbeidsmigranten.
e. Ondersteuning participatie en emancipatie van allochtone
vrouwen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders wordt verzorgd door
Vluchtelingenwerk. Volwassen vergunninghouders krijgen deze begeleiding
gedurende de eerste anderhalf tot maximaal twee jaar na vestiging in de
gemeente.
b. Wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. Alle nieuw gevestigde volwassen
vergunninghouders krijgen een participatieverklaringstraject aangeboden
bestaande uit een aantal workshops over waarden en normen en belangrijke
maatschappelijke thema’s. Het traject wordt afgesloten met de
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ondertekening van de Participatieverklaring die deel uitmaakt van de
verplichte inburgering.
c. Er is een “platform vergunninghouders” opgericht waaraan alle betrokken
organisaties deelnemen. In het platformoverleg wordt met name aandacht
gegeven aan stroomlijnen van processen en uitwisseling van informatie.
Naar aanleiding van een raadsmotie is een conferentie integratie
vergunninghouders georganiseerd en is samen een plan gemaakt. Het plan
wordt begin 2018 gepresenteerd.
d. Er zijn bij het ROC Friese Poort taalcursussen ingekocht specifiek voor
arbeidsmigranten.
e. Betreft reguliere activiteit van het Vrouwencentrum Noordoostpolder. Om
ook de participatie van allochtone mannen te bevorderen is het
mannencentrum gestart.
Wat willen we
bereiken?
Opvang en huisvesting
van vergunninghouders en
specifieke groepen
asielgerechtigden.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Uitwerking van Bestuursakkoord verhoogde instroom
asielzoekers, waaronder monitoring ontwikkelingen in
gemeente; stroomlijnen en verbetering afstemming met
partijen in het huisvestingsproces voor vergunninghouders;
capaciteitsvragen en opvangbeleid asielzoekers.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De werkingsduur van het bestuursakkoord loopt dit jaar ten einde. De
daaruit voortgekomen activiteiten worden voor zover relevant voortgezet. Te
denken valt aan afstemming met partijen welke deels plaatsvindt binnen het
platformoverleg (zie hierboven onder minderhedenbeleid, punt c).Met het
COA is afgesproken dat vergunninghouders die wonen in het AZC Luttelgeest
gehuisvest worden in Noordoostpolder (in relatie tot de taakstelling).
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Pijler 12: Jeugdzorg
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Voeren van preventief
a. We zetten de zorgadviesteams in op de scholen.
jeugdbeleid dat
b. Preventieve activiteiten zoals Keetkeur, tolerantieproject,
criminaliteit en preventie
uitgaan kun je leren op het VO en voorlichting alcohol en
alcohol- en drugsmisbruik
drugs op het PO.
zoveel mogelijk helpt
voorkomen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Er zijn zorgadviesteams op alle scholen voor VO en MBO. Deelnemers zijn:
de zorgcoördinator van de school, de jeugdarts, politie, maatschappelijk
werker en de ambulante werker van Aandacht+. Bij het ROC Friese Poort
zijn daarnaast aanwezig een arbeidsdeskundige en een ggz deskundige.
Op het basisonderwijs wordt gewerkt met een zorgteam. Dit team bestaat uit
de interne begeleider en de jeugdverpleegkundige.
b. Preventie activiteiten worden uitgevoerd.
Keetkeur wordt uitgevoerd en is onder constructie. Er wordt nu ook ingezet
op de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van ouders, zowel de ouders
met een keet op het erf als ouders van jeugd die de keet bezoekt.
Het tolerantieproject en uitgaan kun je leren is samengevoegd tot
Partyproof. Het is een meerdaags evenement voor jongeren van het VO over
gebruik/misbruik genotsmiddelen, groepsdruk, social media en weerbaarheid
tijdens het uitgaan.
Buitengewoon nuchter is een samenwerking tussen Tactus, GGD, ZONL en
Carrefour. Activiteiten worden georganiseerd voor en door ouders rondom
het thema middelengebruik onder jongeren met als doel de
opvoedingsvaardigheid van ouders op dit thema te versterken.
Tactus ondersteunt ouders bij opvoeding m.b.t. genotsmiddelen door het
organiseren van ouderavonden en digitale nieuwsbrieven en “Op tijd
voorbereid” wordt uitgevoerd op 5 basisscholen.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Jongeren en gezinnen
a. Specifiek voor jongeren wordt een ervaringsdeskundigenpool
maken meer gebruik van
opgezet bij JongInNOP.
eigen kracht, het eigen
b. Verder ontwikkelen van programma’s waarbij vrijwilligers een
netwerk,
belangrijke rol hebben.
ervaringsdeskundigen en
vrijwilligers.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. JongInNOP is een website voor en door jongeren. Via JongInNop hebben
jongeren toegang tot lokale laagdrempelige hulp/advies. Er is peer to peer
ondersteuning en jongeren worden gestimuleerd om “rolmodel” te zijn voor
andere jongeren.
b. Via JongInNop worden jongeren gestimuleerd en gemotiveerd voor
vrijwilligerswerk. Nieuwe activiteiten zijn b.v. de Happy Shakers: jongeren
geven workshops in het maken van alcoholvrije cocktails; jongerengroepen:
“ik ben niet anders, ik denk anders”. Hier gaat het om groepjes van 6 – 8
jongeren die moeite hebben in hun vrije tijd aansluiting te vinden bij andere
jongeren.
Ontwikkeling toekomstgids met als doel gezinnen levend in schaarste te
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verbinden aan krachtige gezinnen om samen stapjes te zetten waardoor de
leefsituatie van het gezin in schaarste veranderd.
Homestart, waarbij vrijwilligers ouders leren om te gaan met
opvoeduitdagingen van hun kind, wordt uitgevoerd bij gezinnen die dat
nodig hebben. De vraag van ouders/jongeren is leidend.

Wat willen we
bereiken?
Jongeren en gezinnen
maken meer gebruik van
laagdrempelige vormen
van hulp (thuis, dichtbij).

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Het ontwikkelen van meer preventieve vormen van hulp zoals
de doorontwikkeling van programma’s als opstapje in andere
vormen van hulp.
b. Passende programma’s ontwikkelen in relatie tot
echtscheidingsproblematiek, vormen van
ouderschapsbemiddeling en omgangshuizen.
c. Inzetten van GGZ-expertise thuis, op school, bij andere
zorgaanbieders.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Opstapje en Opstap worden uitgevoerd.
Opstapje is verbreed. Oorspronkelijk was Opstapje gericht op taal, speel en
leeractiviteiten (woordenschat) bij peuters en hun ouders. Opvoedingsvragen
en/of andere problemen worden besproken en zorgcontacturen worden dan
ingezet.
Opstap: bevordering ouderbetrokkenheid van laagopgeleide ouders bij het
onderwijs en de school van hun kind waardoor de ontwikkelings- en
onderwijskansen van hun kind worden vergroot.
NOPnanny’s: een Nanny geeft ambulante ondersteuning en begeleiding aan
ouders met kinderen tussen 0-18 jaar die opvoedingsspanning/ nood
ervaren. Een Nanny is aanwezig tijdens spitsuren (opstaan, eten, slapen
gaan) waarbij observatie, feedback geven en zelf voordoen tot doel hebben
om de opvoedingsvaardigheden van de ouders te vergroten.
b. Ouderschapsbemiddeling wordt uitgevoerd.
Niet alle ouders in echtscheiding maken gebruik van het aanbod.
c. Psychoflex voorziet in een behoefte aan preventieve hulp en biedt lichte
kortdurende GGZ zorg aan gezinnen, ouders en jongeren zonder diagnose.
Daarnaast kunnen hulpverleners, leerkrachten DOENERS en/of andere
professionals terecht voor informatie en advies m.b.t. GGZ vragen.

Wat willen we
bereiken?
Minder kinderen in 24uursverblijf (traditionele
residentiële
voorzieningen).

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Ontwikkelen van programma’s (samen met de regio) die erop
gericht zijn kinderen en ouders zoveel mogelijk in de
thuissituatie te begeleiden ook in zware programma’s of
dichterbij huis (allerlei varianten van kortdurend verblijf).

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. De resultaten van het regionale action learning onderzoek zijn in september
opgeleverd. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in bevorderende
en belemmerende factoren bij de in, door en uitstroom van jongeren in de
24-uurszorg en hiermee op- en afschalen te optimaliseren. De uitkomsten
vormen de basis voor de ‘Stip op de Horizon.’ De inhoud van deze stip is de
omvorming van hulp in traditionele residentiële voorzieningen naar
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STATUS

alternatieven zoals deeltijd verblijf en ambulante zorg trajecten. Deze stip en
het action learning onderzoek vormen beide de basis van de regionale inkoop
van jeugdhulp met verblijf voor het jaar 2019 e.v.
Wat willen we
bereiken?
Kinderen en jongeren met
een stoornis, handicap,
chronische ziekte wordt
perspectief geboden.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Verder ontwikkelen van concepten als de levensloopregisseur
in relatie tot autisme, handicaps en andere chronische
aandoeningen waarbij perspectiefonderzoek wordt gedaan en
levensloopplan wordt gemaakt dat resultaatgericht is, gericht
op overgang van de ene klas naar de andere, opstromen,
startkwalificatie, diploma’s, certificaten, werk enz.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. De levensloopregisseur wordt ingezet. Werkende weg wordt het concept
verder ontwikkeld.
Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Optimalisering aansluiting
a. Aanpassen protocol ESAR.
Centrum voor Jeugd en
b. CJG aansluiten bij DOEN!-teams.
Gezin (CJG) op DOEN!teams.
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. ESAR (Elektronische Signalering Alle Risicojongeren) is de aansluiting op de
landelijke verwijsindex en wordt, indien nodig, gebruikt door de
jeugdverpleegkundigen en maatschappelijke werkers van het CJG. Na de
doorontwikkeling van de sociale wijkteams wordt het protocol hierop
aangepast.
b. De preventieve taken (consultatie en advies en de jeugdgezondheidszorg)
van het CJG worden uitgevoerd. In de doorontwikkeling worden de
werkzaamheden CJG en de sociale wijkteams gekoppeld.
Wat willen we
bereiken?
Transformatie: van
regionale zorg naar lokale
zorg naar welzijn naar
eigen kracht en benutten
netwerk.

STATUS

STATUS

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Ontwikkelen en versterken vraaggerichte preventieve
activiteiten.
b. Aanpassen zorglandschap Flevoland in samenwerking met de
gemeenten in Flevoland en de zorginstellingen in Flevoland.
c. Lokale inkoop: samenwerking zorginstellingen bevorderen.
d. Afspraken met het onderwijs over
onderwijs/zorgarrangementen waarin ouders partij zijn.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. FACT is in juni gestart. Op regelmatige basis vinden er gesprekken plaats om
te monitoren of het aanbod aansluit bij de zorg en wat er eventueel extra
georganiseerd moet worden.
FACT: een nauwe samenwerking van verschillende disciplines (kinder/jeugdpsychiater, gz psycholoog, psychiatrisch gezinsbehandelaar,
gezinsmedewerker en een DOENER!. Met behulp van FACT wordt aan
mensen met multiproblematiek zorg en behandeling in de eigen omgeving
verleend.
b. Het zorglandschap Flevoland bevat drie projecten waarbinnen onderzoeken
en aanbevelingen worden gedaan voor het transformeren van het
zorglandschap. Deze drie projecten zijn; crisishulp op orde, uitstroom 24
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uurszorg en stip op de horizon. De laatste twee projecten zijn in de
afrondende fase en vormen de basis voor de inkoop van jeugdhulp met
verblijf vanaf 2019 en verder.
c. De lokale inkoop betreft dagactiviteiten en ondersteuning voor zowel jeugd
als WMO. Het betreft een bestuurlijke aanbesteding. Dit betekent dat de
gemeente en aanbieders in 3 werkgroepen werken aan de verbetering van
de samenwerking tussen aanbieders.
De inkoop van GGZ zorg wordt vanaf 2019 toegevoegd aan de lokale inkoop.
De centrumregeling wordt daarop aangepast.
d. Er zijn afspraken gemaakt met het voorgezet onderwijs over de
onderwijszorgarrangementen. De pilotfase is in gang gezet.
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Pijler 13: Participatie
Wat willen we
bereiken?
Een sluitende aanpak voor
jongeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

a. Met onderwijs, leerplicht en WerkCorporatie afspraken maken
over het tijdig in beeld brengen van jongeren die uit dreigen te
vallen in het onderwijs of tijdens werk en ze een passend
traject bieden richting werk of terug naar school.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Naast de aanpak voor schoolverlaters is nu ook de werkwijze voor de
jongeren met een bijstandsuitkering en de nieuwe aanvragen aangepast.
Door de voorgestelde inzet van extra middelen kunnen meer jongeren de
begeleiding krijgen die nodig is om zich optimaal te ontwikkelen.
Met het speciaal onderwijs zijn in het voorjaar de aandachtspunten voor
een goede samenwerking in beeld gebracht met de implementatiescan. Deze
worden dit najaar verder omgezet in concrete werkafspraken.
Wat willen we
bereiken?
Realisatie van voldoende
banen die vallen onder de
banenafspraak.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Inwoners uit het doelgroepregister die onder de Participatiewet
vallen krijgen een traject gericht op het vinden van werk.
Werkwijze en inzet van instrumenten zijn conform de regionaal
gemaakte afspraken.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. De trendrapportage over de banenafspraak over het 1e kwartaal van 2017
toont dat er in Flevoland op 1 april 486 extra banen zijn ingevuld. In het
eerste kwartaal is het aantal banen met 27 gegroeid. Bij de detacheringen
was echter sprake van een daling. Bij de WerkCorporatie zien we een groei
van het aantal kandidaten uit het doelgroepregister.

STATUS

Wat willen we
Wat gaan we daarvoor doen?
bereiken?
Een activerende bijstand
a. Door voorlichting, dienstverlening, controle op maat en
voor hen die daar recht op
sanctionering alleen uitkeringen verstekken aan inwoners die
hebben.
daar recht op hebben.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. De vacatures voor fraudepreventie en boete zijn ingevuld. De formatie is
daarmee op sterkte en handhaving krijgt de aandacht die het verdient.
Wat willen we
bereiken?
Participatie beter laten
aansluiten bij het sociaal
domein.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. Samenwerking Doen! versterken; stimuleren van participatie
in de samenleving voor alle uitkeringsgerechtigden.

TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Het stimuleren van participatie is onderdeel van de doorontwikkeling DOEN!
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Met de ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen armoede’
wil Noordoostpolder armoede een halt toe roepen.

Stand van zaken programma ‘Krachtig Noordoostpolder’
In het programma ‘Krachtig Noordoostpolder’ staat de inwoner centraal en worden de 3
wetten (WMO, Jeugd en Participatie) gezamenlijk opgepakt. We geven dit programma
vorm in de volgende drie programmalijnen; Meedoen, Voorkomen en Ondersteunen. Per
programmalijn werken aan de volgende opgaven:
• Meedoen
De doelstelling is dat onze inwoners zelfstandig of met behulp van anderen meedoen.
Een inclusieve arbeidsmarkt met hierin een rol voor Concern voor Werk (WSW) en
hun doorontwikkeling, de WerkCorporatie en het onderwijs. We kijken hierbij ook naar de
integratie van nieuwkomers/ vergunninghouders, vanuit de gedachte: ‘integreren doen
we met z’n allen!’ Blijven is meedoen. Naast ondersteuning op werk en scholing,
ondersteunen we onze inwoners die in armoede leven en hiervoor is een
ontwikkelagenda opgesteld met het maatschappelijk middenveld.
• Voorkomen
Met de programmalijn Voorkomen zetten wij in op een vitale samenleving,
initiatieven uit de samenleving en een effectief sociaal team. De doorontwikkeling
van de sociale teams is in volle gang. Het subsidiebeleid is herijkt. Hierbij gaan wij uit
van partnerschap en vertrouwen. De implementatie hiervan vindt in het najaar van 2017
plaats. Hierbij gaan wij samen met organisaties leren hoe wij invulling geven aan het
nieuwe beleid. Dit richt zich op houding en gedrag. Verder vindt doorontwikkeling van de
dagactiviteiten plaats door ruimte te geven aan initiatieven en te zorgen dat organisaties,
deelnemers en inwoners elkaar kunnen vinden waardoor nieuwe ideeën ontstaan.
• Ondersteunen
Vanuit de programmalijn ondersteunen zorgen we ervoor dat iedere inwoner van
Noordoostpolder de professionele hulp die hij/zij nodig heeft ook krijgt. Om dit te
realiseren maken we duidelijke afspraken met zorgaanbieders, die aansluiten bij de
financiële kaders en die de benodigde transformatie stimuleren. Dit doen we
door inkoop en contractmanagement door te ontwikkelen. Daarnaast monitoren we
of onze inwoners inderdaad de zorg en/of ondersteuning krijgen die nodig is, het
toezicht op kwaliteit van zorg en rechtmatigheid beter in te richten.
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Deel B
Financieel
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Voorstel tot wijziging van de
programmabegroting 2017
Programma 1 – FYSIEKE LEEFOMGEVING
Innovatieve aanpakken voor het stimuleren van verduurzaming van woningen.
In het kader van het in 2015 gepresenteerde Belastingplan is € 100 miljoen beschikbaar
gesteld voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Een deel hiervan, € 14
miljoen, is beschikbaar voor Innovatie Aanpakken. Binnen dit onderdeel kunnen
gemeenten (regio Flevoland) samen met de aanbodzijde (bedrijven) een aanvraag doen
voor een bijdrage/uitkering uit het beschikbare budget. Het gaat daarbij om een regeling
gericht op procesinnovatie voor een aanpak die als doel heeft bestaande koopwoningen
ineens dan wel in stappen naar energieneutraal te renoveren.
In oktober 2016 heeft een eerste ronde voor het indienen van Innovatieve Aanpakken
plaatsgevonden. Daarbij zijn 37 ingediende aanpakken goedgekeurd. Eind 2016 is
besloten dat er ruimte is voor een tweede ronde waarin maximaal 23 Innovatieve
Aanpakken gehonoreerd kunnen worden.
De vier Flevolandse gemeenten Almere, Lelystad, Dronten en Noordoostpolder hebben
samen met de Natuur- en Milieu Federatie Flevoland (NMFF) een voorstel (voor de
tweede ronde) opgesteld om gezamenlijk een innovatieve aanpak te ontwikkelen en uit
te rollen. De gemeente Noordoostpolder is (regio)penvoerder, en NMFF, momenteel VNG
regiocoördinator energie, is beoogd coördinator voor het ontwikkelen van de
gezamenlijke aanpak. Zij ondertekenen ook de intentieverklaring die deel uitmaakt van
de aanvraag.
Doel van de aanpak is om, gelet op eerder opgedane ervaringen en resultaten met de
vorige campagne (Energy Make Over: energielabel omhoog, rekening omlaag), verder op
te schalen en te innoveren. Een nieuw innovatief onderdeel (voor Flevoland) betreft het
uitdagen (en deel te nemen aan deze alliantie) van de lokale markt om meervoudige
maatregelpakketten aan te bieden waarbij de huiseigenaar in stappen zijn woning
energieneutraal kan maken en de aanbieders hiervoor een energieprestatiegarantie
afgeven. In de eerste fase van het project gaat de aandacht uit naar twee wijken in
Noordoostpolder en Lelystad. In deze wijken (Noordoostpolder: Emmeloord-West) staan
veel woningen uit de jaren zeventig. Voor 12 veel voorkomende woningtypen wordt in
samenwerking met lokale en regionale bedrijven maatregelpakketten ontwikkeld om te
komen tot (bijna) energie neutrale woningen.
Voorgesteld wordt een budget beschikbaar te stellen van € 35.465 voor het stimuleren
van verduurzaming woningen met dekking uit de decentralisatieuitkering innovatieve
aanpakken energie.
OAS-bijdrage (optimalisatie afwaterwatersysteem)
In 2009 hebben het waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder het
Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland ondertekend. In het afvalwaterakkoord
hebben het waterschap en de gemeente voor de planperiode 2009-2015 de
verbeteringsmaatregelen in de bestaande afvalwaterketen onderling afgestemd. Om tot
een meer evenredige verdeling te komen van de gezamenlijke besparing heeft het
waterschap in 2009 € 700.000 overgemaakt naar de gemeente Noordoostpolder. Dit
bedrag is gestort in de reserve optimaliseren afvalwatersysteem. Voorgesteld wordt voor
2017 een budget van € 97.963 beschikbaar te stellen voor OAS maatregelen Bant en dit
bedrag te dekken uit de OAS-reserve.
Aanpassing systeem voor betaling voorzieningen Zuiderkade.
Mensen die met hun plezierjacht aan de Zuiderkade overnachten, betalen nu liggeld aan
de gemeente. Dat gebeurt via een pinautomaat bij het sanitair gebouw. De pinautomaat
heeft vaak storingen en is nu definitief kapot. Om dit probleem op te lossen wordt
voorgesteld het liggeld Zuiderkade af te schaffen. Dit is voor bezoekers het handigst en
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de gemeente hoeft de pinautomaat niet meer te onderhouden. Door het afschaffen van
het liggeld, kan iedereen het gebouw gratis gebruiken.
Financieel betekent dit dat er geen liggeld en watertoeristenbelasting wordt geïncasseerd
(€ 2.410 per jaar), er kosten worden gemaakt voor aanpassing van het gebouw
(€ 1.113) en dat eenmalig de restwaarde van de pinautomaat (€ 11.387) wordt
afgeboekt. Deze financiële consequenties zullen binnen de beschikbare begrotingspost
‘recreatieve voorzieningen’ worden opgevangen.
Duurzaamheidslening
De gemeente kent sinds 2013 een duurzaamheidslening voor woningeigenaren.
Deze regeling biedt woningeigenaren de mogelijkheid om tegen gunstige financiële
voorwaarden een lening af te sluiten voor het treffen van energiebesparende
maatregelen aan hun woning.
Het betreft een revolverend fonds van oorspronkelijk groot € 200.000. In het najaar van
2016 is dit fonds met € 50.000 verhoogd. Het huidige budget, groot € 250.000 is volledig
aan duurzaamheidsleningen verstrekt. Verwacht wordt dat er in de komende maanden
ook nog aanvragen binnenkomen. Met het verhogen van het fonds met € 40.000 in 2017
kunnen deze aanvragen gehonoreerd worden. Voorgesteld wordt een budget van
€ 40.000 beschikbaar te stellen met dekking uit de beschikbare milieubudgetten.
Sanering wegverkeerslawaai.
Bij de inwerkingtreding van de Wet geluidhinder (Wgh) waren er woningen langs
bestaande wegen met een te hoge geluidsbelasting. Gemeenten hebben de plicht om alle
woningen die onder de geluidsanering vallen te melden bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu via de uitvoeringsorganisatie Bureau Sanering Verkeerslawaai
(BSV). Gemeente Noordoostpolder heeft daaraan voldaan. Uit recent akoestisch
onderzoek blijkt dat er nog 88 woningen in Emmeloord aan de criteria van een te hoge
geluidsbelasting voldoen. BSV heeft gemeente Noordoostpolder voor die woningen een
totale subsidie toegekend van € 72.432,-. Een bedrag van € 36.216,- is bevoorschot en
zal worden ingezet voor het opstellen van een saneringsprogramma. Wanneer BSV heeft
ingestemd met het opgestelde akoestisch onderzoek kan het saneringsprogramma verder
worden opgesteld. Voorgesteld wordt een budget van € 36.216 beschikbaar te stellen
met dekking uit de subsidie Bureau Sanering Verkeerslawaai.
Actiekavels ‘onder architectuur’
Vorig jaar is tijdens de woonmaand in oktober een actie gestart voor de verkoop van 16
woningbouwkavels onder architectuur. Voor deze kavels is een maximale bijdrage van
€ 10.000 per kavel beschikbaar gesteld. Voorwaarde voor het verkrijgen van de € 10.000
is dat dat verkoopovereenkomst uiterlijk 01-07-2017 getekend moest zijn. Bij de
overheveling van de kredieten van 2016 naar 2017 was er vanuit gegaan dat er geen
actiekavels verkocht zouden worden. Echter in het begin van dit jaar zijn er toch nog 4
kavels verkocht die in aanmerking kwamen voor de maximale bijdrage. Voorgesteld
wordt een budget van € 40.000 beschikbaar te stellen met dekking uit de algemene
reserve grondexploitaties.
Opknappen berging woonwagenstandplaats (€ 21.560)
Door vandalisme is de betreffende berging ernstig beschadigd. De dader is niet bekend.
Om de standplaats weer verhuurbaar te maken moet de berging opgeknapt worden.
Voorgesteld wordt een budget van € 21.560 beschikbaar te stellen met dekking uit
exploitatieresultaat 2017.
Project Groen doen
De personele invulling van 2 groepen Groen Doen wordt moeilijker. Doordat de gemeente
heeft gekozen voor twee groepen Groen Doen in plaats van één blijkt het moeilijker te
zijn deze groepen goed gevuld te krijgen. Ook de aantrekkende economie en de hogere
uitstroom bij de WeCo (eerste half jaar 40%) betekent dat het moeilijker is de groepen
te vullen. Om het onderhoudsniveau voor De Zuidert en Revelsant te kunnen blijven
garanderen is er voor gekozen extern mensen in te huren. Hiervoor is een budget
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uitgetrokken van € 50.000 en dat kan niet worden opgevangen binnen de budgetten die
bestemd zijn voor al het groen onderhoud. Voorgesteld wordt dit budget aanvullend
beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt opgevangen uit het exploitatieresultaat 2017.
Aanleg Rotonde Nagelerweg, Amsterdamweg en Randweg
In 2016 heeft de raad een motie aangenomen om af te zien van renovatie van de
kruising Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg en te kiezen voor de aanleg van een
rotonde in plaats van vervanging van de verkeersregelinstallatie.
De aansluitende wegen op de kruising behoren tot de hoofdwegenstructuur van
Emmeloord. De kruising is een belangrijk knooppunt met betrekking tot de
verkeersdoorstroming van en naar Emmeloord-centrum én de ontsluiting van de
bedrijventerreinen Nagelerweg en De Munt. Door de aanleg van de rotonde verbetert de
doorstroming en de verkeersveiligheid. In de Perspectiefnota 2018-2021 is opgenomen
dat het plan is om in 2018 op het kruispunt een rotonde aan te leggen in plaats van
vervanging van de verkeersregelinstallatie. De kosten voor de aanleg van de rotonde
bedragen € 565.000,- inclusief een gedeelte onvoorziene uitgaven.
De kosten voor de aanleg van de rotonde worden als volgt opgevangen:
BDU
Vanuit de BDU-gelden (‘nieuwe stijl’) kan jaarlijks een bedrag worden ingezet voor
infrastructurele en educatieve maatregelen. Voor 2017 is dit een bedrag van € 126.000
en voor 2018 en 2019 per jaar € 115.000. Het voorstel is een bedrag van € 211.000 aan
BDU-gelden aan te wenden voor de aanleg van deze rotonde. De provincie Flevoland
geeft aan dat dit mogelijk is, mits dit bijdraagt aan de provinciale verkeers- en
vervoersdoelstellingen.
Daarnaast is er nog “oude” BDU beschikbaar dat uiterlijk 2018 moet worden besteed.
Hiervan is € 75.000 gereserveerd voor de Marknesserbrug. Daar de nieuwbouw van de
brug doorloopt tot in 2019, wordt voorgesteld om dit bedrag naar voren te mogen halen
voor de rotonde Nagelerweg-Amsterdamweg en voor de Marknesserbrug in 2019 BDU
(‘nieuwe stijl’) aan te vragen. Deze uitruil is met de Provincie besproken en door hen
toegestaan.
Groot onderhoud wegen
Voor 2017 staat groot onderhoud gepland aan de Nagelerweg/straat. Een deel van het
groot onderhoud wordt niet uitgevoerd in verband met de voorgenomen realisatie van de
rotonde. Het vrijvallende bedrag uit de voorziening groot onderhoud wegen wordt ingezet
voor realisatie van de rotonde (€ 175.000)
Vervanging VRI
Voor de vervanging van een aantal VRI’s waaronder de betreffende kruising, is in de
programmabegroting 2017 een bedrag geraamd van € 220.000
(Perspectiefnota 2015-2018 en Perspectiefnota 2016-2019). Daarvan resteert nog een
bedrag van € 40.000. Voorgesteld wordt dit restantbudget in te zetten voor de realisatie
van deze rotonde.
Budget beheer openbare ruimte
Voorts zal binnen de beschikbare reguliere budgetten voor openbare ruimte een bedrag
van € 64.000 worden ingezet voor deze rotonde.
BDU (nieuw) *
BDU (oud) *
Budget groot onderhoud wegen
Budget VRI
Budget beheer openbare ruimte
Totaal
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€
€
€
€
€
€

211.000
75.000
175.000
40.000
64.000
565.000

De realisatie van de rotonde Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg is een investering in
de openbare ruimte die wordt geactiveerd. Dit betekent dat op deze rotonde wordt
afgeschreven. Hiervoor dient de afschrijvingsreserve rotonde NagelerwegAmsterdamweg-Randweg te worden ingesteld.
(*) Na positieve besluitvorming over realisatie van de rotonde zal de BDU-subsidie bij de
Provincie worden aangevraagd. Omdat er nog geen definitieve subsidiebeschikking is, zal
de BDU bijdrage vooreerst worden opgevangen uit de reserve beleidsplan. De reserve
Beleidsplan wordt weer aangevuld zodra de Provincie een definitief subsidiebesluit heeft
genomen.
Het beschikbaar te stellen krediet van € 565.000 wordt verwerkt in de
(meerjaren)begroting 2018-2021. In deze najaarsrapportage 2017 zullen de bedragen
met betrekking tot groot onderhoud wegen (€ 175.000), Vervanging VRI (€ 40.000) en
budget beheer openbare ruimte (€ 64.000) worden gestort in de afschrijvingsreserve
rotonde Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg, totaal € 279.000.
Bijdrage windpark Zuidermeerdijk
Als onderdeel van de planvorming voor het Windpark Noordoostpolder is tussen de
provincie en Innogy (voorheen RWE Essent) een gebiedsgebonden bijdrage
overeengekomen. Deze bijdrage bedraagt € 60.000 per jaar voor de duur dat de locatie
voor energieproductie wordt gebruikt door middel van windturbines van RWE Essent
en/of haar rechtsopvolgers. Bij het opstellen van de begroting 2016 was rekening
gehouden met het in gebruik nemen van het windpark in 2016. Het windpark is echter al
in 2015 gestart met de exploitatie waardoor de gemeente ook over 2015 een bijdrage
van € 60.000 heeft ontvangen die niet begroot was. Dit bedrag wordt toegevoegd aan
het exploitatieresultaat 2017.
Leges omgevingsvergunning
De werkelijke legesbaten over de jaren 2013 tot en met 2016 laten een stijgende lijn
zien. In de begroting 2017 is een legesinkomst geraamd van € 1.276.493. De
verwachting is dat de werkelijke legesinkomst 2017 niet veel zal afwijken van dit bedrag.
Dit is mede afhankelijk van de procedure die de aanvrager kiest (een uitgebreide Wabo
of een bestemmingplan. De kostendekkendheid voor 2017 wordt geschat op 96%.
omgevingsvergunning
Werkelijke lasten
Werkelijke legesbaten

2013

2014

2015

2016

1.841.659

1.563.241

1.719.503

2.211.846

926.300

1.073.053

1.427.254

1.948.069

915.359

490.188

292.249

263.777

Dekkingspercentage

50%

69%

83%

88%

omgevingsvergunning

2017

Netto kosten

Verwachte lasten

1.334.433

Verwachte legesbaten

1.276.493

Netto kosten
Dekkingspercentage

57.940
96%
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Overige programma 1
Bijstelling programmabegroting:
- Extra inkomsten verstrekte kadastrale informatie
- Inruil tractie gemeentewerf
- Aframing diverse uitgavenbudgetten Wijkbeheer
- Hogere opgelegde dwangsommen
- Verlaging budget duikers
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Bedrag
€
10.000
€
24.049
€
21.000
€
7.698
€
30.000

Programma 2 – SOCIALE LEEFBAARHEID
Sloop schoolgebouwen
In de loop van het jaar zijn zoals opgenomen in het onderwijshuisvestingsprogramma
2016 de Mariaschool en de noodgebouwen bij De Lichtboei gesloopt. De kosten hiervan
zijn echter € 40.000 hoger dan geraamd. Dit komt onder andere door meerwerk in
verband met het verwijderen van asbest. Voorgesteld wordt het extra benodigde budget
van € 40.000 te dekken uit de reserve Onderwijshuisvesting.
Procesbegeleiding Nieuwe Natuur Werelderfgoed Schokland
In verband met vertraging door uitloop van de besluitvorming Nieuwe Natuur zijn er
extra uren gemaakt door de deelprojectleider. Deze uren omvatten het onderhandelen
omtrent randvoorwaarden en bijdragen die door alle partijen in de beoogde
realisatieovereenkomst moeten worden opgenomen. Extra benodigd budget is geraamd
op € 15.000 en wordt opgevangen uit het exploitatieresultaat 2017.
Aanpassing subsidiebudget Cultuurbedrijf in verband met nieuwe pachter
horeca
In de horeca van het Museum Schokland is begin dit jaar een nieuwe pachter begonnen.
Dit was aanleiding om de huurovereenkomst tussen gemeente en Cultuurbedrijf aan te
passen naar een marktconforme huur. Omdat wij ook de afspraak met het Cultuurbedrijf
hebben dat zij deze extra kosten gecompenseerd krijgen wordt in de subsidiebeschikking
het bedrag voor huurcompensatie aangepast. De extra huur ad € 21.600 wordt door de
gemeente gecompenseerd, kortom een budgetneutrale aanpassing.
Aanvullende middelen voor Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
De gemeente Noordoostpolder ontvangt (aanvullende) subsidie over de jaren 2016 en
2017 ad € 31.428 ten behoeve van de inzet middelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(WEB). Deze worden voor dit doel gealloceerd.
Subsidie onderhoud kerktorens
Aan de Protestantse Gemeente Nagele is een subsidie toegekend voor het doen van
onderhoudswerkzaamheden aan de toren van de PKN kerk aan de Ring 15 te Nagele.
De subsidie is vastgesteld op € 8.291. Ook aan de Protestantse Gemeente Rutten is een
subsidie toegekend voor het doen van onderhoudswerkzaamheden aan de toren van de
Emmaüskerk aan de Plantsoenweg 1 te Rutten. De subsidie is vastgesteld op € 3.485.
Voorgesteld wordt beide bedragen beschikbaar te stellen met dekking uit de reserve
kerktorens.
Onderhoud golfbaan (€ 11.000)
Een budget van € 11.000 is nodig voor onderzoek naar de problematiek van de golfbaan
Daarnaast wordt het bestek opgesteld voor de renovatie. Dit bestek is nodig voor de
vergunningaanvraag bij de provincie en het vaststellen van de eigen werkzaamheden
door de golfclub. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen met dekking uit het
exploitatieresultaat 2017.
Overig programma 2
Bijstelling programmabegroting:
- Bij derden in rekening te brengen verzekeringspremie
- Hogere exploitatievergoeding en huur MFC’s
- Verlaging lasten OZB sporthallen
- Lagere huurinkomsten gymlokalen
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Bedrag
€
4.450
€
4.550
€
2.545
€
- 29.046

Programma 3 – ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Instandhouding en verhuur De Stiepe in Rutten.
Sinds de zomer 2017 wordt het gebouw De Stiepe verhuurd aan een nieuwe exploitant.
Met deze ondernemer uit Rutten zijn twee tijdelijke huurovereenkomsten gesloten: één
voor de snackbar en één voor het dorpshuis. De nieuwe huurder zet in op behoud van de
dorpshuisfunctie van De Stiepe om hiermee de periode tot realisatie van de MFA te
overbruggen. De Stiepe dient nu onder meer als proeftuin voor nieuwe sociale
initiatieven vanuit het dorp. Vanwege het toekomstperspectief voor dit gebouw (sloop
zodra de MFA gereed is) wordt er niet meer gedaan dan puur noodzakelijk onderhoud
De huursom wordt ingezet voor onderhoudswerkzaamheden aan De Stiepe
(budgetneutraal).

Programma 4 – DIENSTVERLENING EN BESTUREN
Accountantskosten
Gezien extra werkzaamheden in relatie tot het beschikbare budget is een aanvullend
budget nodig van € 39.500 voor de accountantscontrole 2016.
Het grootste deel van de aanvullende tijdsbesteding is gaan zitten in de controle van het
sociaal domein. Bij deze controle hierop speelden drie overwegend externe factoren een
rol die maakten dat de accountant daarin extra tijd moest investeren. Het gaat om de
volgende punten:
1. De aanlevering van de verantwoordingsinformatie door de Aankoopcentrale.
2. De moeizame aanlevering van verantwoordingsgegevens door leveranciers van
zorg in natura.
3. Het (wederom) niet kunnen leveren van een verantwoording voorzien van een
goedkeurende verklaring door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarmee de
prestatielevering van de PGB’s niet was onderbouwd. Om de onzekerheden die
hierdoor ontstonden alsnog tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen hebben
aanvullende gegevensgerichte controlewerkzaamheden plaatsgevonden.
Daarnaast waren er aanvullende controlewerkzaamheden noodzakelijk als gevolg van
onterecht niet Europees aanbesteden van een tweetal raamcontracten.
Bovenstaande punten worden voorgelegd aan het Auditcomité.
Voorgesteld wordt het benodigde budget van € 39.500 te dekken uit het positieve
exploitatieresultaat 2017.
Voorziening pensioenen wethouders
Deze voorziening is gevormd voor de pensioenrechten van (oud) wethouders. Vanuit
deze voorziening worden de pensioenen betaald (de jaarlijkse onttrekking) van de oud
wethouders die de pensioengerechtigde leeftijd hebben. In deze voorziening wordt
jaarlijks een bedrag gestort, om de komende jaren aan die verplichting te kunnen
voldoen. In 2017 is dat € 425.000. Gezien de huidige stand van de rekenrente en
mutaties in het (oud) wethoudersbestand is de verwachting dat deze dotatie in 2017 kan
worden verlaagd met € 150.000.
Overig programma 4
Bijstelling programmabegroting:
- Aanpassing budget griffie
- Lagere APV-leges
- Verlaging budgetten B&W

€
€
€
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- 2.850
- 7.000
20.949

Programma 5 – FINANCIEN
Kapitaallasten en rentetoerekening
Uitstel van investeringen betekent aan de ene kant een meevaller door eenmalige lagere
kapitaallast van € 57.491, en aan de andere kant een tegenvaller doordat er meer rente
aan de reserve wordt toegerekend van € 34.341. Beide bedragen worden verwerkt in
exploitatieresultaat 2017
Dividenduitkering en garantstellingsprovisie
De ontvangen dividenduitkeringen 2016 van Vitens en Enexis zijn € 64.217 hoger dan
waar in de begroting 2017 vanuit is gegaan. Ook is er een hogere garantstellingsprovisie
van HVC ontvangen (€ 7.744) Deze bedragen worden toegevoegd aan het
exploitatieresultaat 2017.
Gemeentefonds 2016
Het totaal van de afrekening van het accres 2016 is voordelig. De rijksuitgaven over
2016 zijn per saldo hoger uitgevallen dan gedacht. De voorlopige afrekening van de
algemene uitkering uit het gemeentefonds over het jaar 2016 bedraagt hierdoor
€ 218.796. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2017.
Gemeentefonds 2017
De septembercirculaire komt traditioneel uit op Prinsjesdag en is een zogenoemde
beleidsarme circulaire. Wel is in de gepresenteerde Miljoenennota 2018 door het
demissionaire kabinet een aantal maatregelen opgenomen die een doorwerking hebben
naar het gemeentefonds. Zo is er op rijksniveau uitvoeringsmeevallers op de begroting
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is er sprake van een
vertraagd kasritme van enkele grote infrastructurele werken. De dalingen in
uitkeringsjaar 2017 werken structureel door in het gemeentefonds.
De ontwikkeling van de uitkeringsbasis (mutaties van aantal inwoners, woonruimten,
leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort) is voor Noordoostpolder ten
opzichte van de landelijke cijfers positief (beter dan gemiddeld) waardoor er per saldo
een positief verschil van de algemene uitkering van het gemeentefonds 2017 te melden
is van € 86.342. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2017.
Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017
In zowel de meicirculaire 2017 als de septembercirculaire 2017 zijn er mutaties op de
Integratie-uitkering Sociaal Domein doorgevoerd. Eén en ander is in het bestuurlijk
overleg van 28 augustus 2017 tussen de VNG en het Ministerie van VWS bekrachtigd.
De mutaties op het onderdeel Wmo2015 betreffen de loon- en prijsbijstelling over 2017,
correctie op de uitname herinstromers Wlz-indiceerbaren en een uitname voor
uitvoeringskosten SVB met betrekking tot de PGB-trekkingsrechten (€ 161.422).
De mutaties op het onderdeel Jeugd2015 betreft eveneens een uitname voor de
uitvoeringskosten SVB met betrekking tot de PGB-trekkingsrechten, loon- en
prijsbijstellingen 2017, correctie op de uitname herinstromers Wlz-indiceerbaren en de
bekostiging van de Stichting Adoptievoorzieningen door de VNG via een uitname uit de
integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Jeugd (€ 314.448).
De mutaties op het onderdeel Participatie betreft de loon- en prijsbijstellingen 2017, de
vrijval van de bonus beschut werken en een technische correctie op rijksniveau
(€ 16.839).
Deze bedragen zullen worden verrekend met de reserve Sociaal Domein.
Geldverkeer
Door toename van het betalingsverkeer en pintransacties zijn de servicekosten van de
BNG toegenomen. Eveneens zijn de kosten voor digitale transacties toegenomen.
Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in de programmabegroting. Voorgesteld wordt
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een budget van € 2.000 beschikbaar te stellen met dekking uit het exploitatieresultaat
2017.

Programma 6 – KRACHTIG NOORDOOSTPOLDER
Armoedebestrijding kinderen
Het kabinet heeft vanaf 2017 € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van
de gevolgen van armoede onder kinderen, waarvan € 85 miljoen voor gemeenten. Voor
Noordoostpolder betekent dit dat er in 2017 een doeluitkering van € 244.829 wordt
ontvangen. Kinderen in armoede vormt een apart thema binnen de ontwikkelagenda
Krachtig tegen Armoede. Om de beschikbare gestelde rijksmiddelen te alloceren voor het
doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld, wordt voorgesteld deze middelen toe te
voegen aan het totale budget voor Minimabeleid, met het label Armoedebestrijding onder
Kinderen.
Aanpassing WSW-budget
Met de VNG is afgesproken om met ingang van 2017 de verdeling van de Wsw-middelen
te baseren op het kenmerk “betalende gemeente” in plaats van op het kenmerk
“woongemeente”. Hierdoor is het uitgangspunt voor de verdeling de gemeente waar een
Wsw-er een dienstverband heeft in plaats van de woonplaats. Dit betekent voor de
gemeente een aanpassing van het Wsw-budget met € 611.644 ten opzichte van hetgeen
primitief in de programmabegroting is geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag als extra
budget op te nemen in de programmabegroting.
WMO 2007
Er heeft een afrekening plaatsgevonden over 2016 en 2017 waarbij per saldo een bedrag
van € 6.105 wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein.

Kostenplaatsen en overig
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
De storting vanuit diverse producten in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke
gebouwen is aangepast. Het betreft een budgetneutrale wijziging.
Afwikkeling balansposten 2016
Omdat de werkelijke baten en/of lasten bij opmaak jaarrekening 2016 nog niet bekent
waren, zijn hiervoor in de jaarrekening 2016 diverse balansposten opgenomen. De
werkelijke baten en lasten zijn positief uitgevallen, wat een eenmalig voordeel oplevert
van € 44.888,=. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2017.
Divers
Hogere inkomsten ad. € 15.262 door ontvangen ziekte- en detacheringsgelden. Dit
bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2017 (blz. 95).
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Voorstel tot wijziging van de investeringen
2017
Dit betreffen investeringen met economisch nut waarop wordt afgeschreven. De volgende
wijzigingen worden voorgesteld:
Uitbreiding camerabeveiligingsinstallatie Montageweg 1 en 5
De huidige camera-installatie van de Milieustraat is defect en moet worden vervangen.
Onder andere door de herinrichting van het terrein is behoefte aan uitbreiding van het
aantal camera’s. Met de beoogde uitbreiding zal het gehele terrein door camera’s in beeld
worden gebracht.
De kosten van de vervanging en uitbreiding van de camera-installatie en de bijbehorende
bekabeling op het terrein zijn geraamd op € 20.000. Er is reeds een krediet beschikbaar
van € 15.000 zodat er nog een aanvullend bedrag nodig is van € 5.000. De extra
afschrijvingslasten zullen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2021.
Software vervangingsinvesteringen
In het verleden is het ideaalcomplex inzake ICT soft- en hardware (vervangings)
investeringen vastgesteld. De afgelopen jaren is er sprake van een verschuiving bij
softwareleveranciers in hoe producten worden aangeboden en afgenomen.
Eerder werd bij een softwarepakket een eenmalige licentie afgenomen, wat geldt als een
investering in software. Echter is er nu steeds meer sprake van abonnementsvormen c.q.
jaarlijkse licenties. De laatst genoemde vormen gelden niet als een investering in
software, maar zijn kosten welke jaarlijks ten laste komen van de exploitatie.
De verschuiving heeft tot gevolg dat de jaarlijkse raming van € 425.000 voor realisatie
nieuwe software niet volledig meer kan worden gebruikt.
De eerste actie die is ondernomen is dat vanaf de begroting 2018 € 225.000 in plaats
van € 425.000 wordt geraamd aan (vervangings)investeringen in software. De lagere
kapitaallast van deze verlaging wordt ingezet voor een hoger bedrag aan
abonnementsvormen.
De tweede actie is een gefaseerde aframing c.q. omzetting van de reeds beschikbare en
nog niet benutte software investeringsbudgetten (€ 650.000). Met als doel op korte
termijn financieel gezien ook aan te sluiten bij de eerder genoemde nieuwe realiteit. In
2017 wordt voorgesteld om € 200.000 van het investeringsbudget af te ramen en de
vrijkomende kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting 2018-2021.
2017
Huidig saldo (afgerond) Software
vervangingsinvesteringen

€ 650.000

Voorgestelde aframing Najaarsrapportage

€ 200.000

Stand einde jaar, overheveling bij decemberrapportage

€ 450.000

Aanleg skatebaan
Door de verkoop van de grond van de voormalige PWA locatie aan stichting Philadelphia
Zorg moet de gemeente een aantal kosten maken voor onder andere het verplaatsen van
een skatebaan. In de voorjaarsrapportage 2017 is hiervoor een totaal bedrag van
€ 507.700 beschikbaar gesteld waarvan € 150.000 nodig is voor het aanleggen van een
nieuwe skatebaan.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, zoals een skatebaan,
worden geactiveerd. Dit bedrag wordt in 15 jaar afgeschreven en de jaarlijkse
afschrijvingslast ad. € 10.000 wordt opgevangen uit de in te stellen afschrijvingsreserve
aanleg skatebaan.
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Het in de voorjaarsrapportage 2017 beschikbaar gestelde krediet van € 507.700 wordt
met € 150.000 afgeraamd en dit bedrag wordt gestort in de afschrijvingsreserve aanleg
skatebaan ter dekking van de afschrijvingslasten.

Skatebaan Nagelerweg
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Stand van zaken
budget Onvoorziene Uitgaven
In de programmabegroting 2017 is een budget voor onvoorziene uitgaven
opgenomen. Na verwerking van de najaarsrapportage 2017 heeft dit budget een
niveau van € 25.000. Dat bestaat uit de volgende onderdelen:
Budget voor onvoorziene uitgaven

€ 250.000

Af:
Voorjaarsrapportage 2017:
- Bodemdaling ten zuidwesten van Emmeloord
- Parkeervoorziening Schokkerringweg
- Subsidie Eventing Emmeloord
- energiescan sportaccommodaties
- geluidscherm i.v.m. overlast vv Tollebeek
- Werkbezoek Koninklijk paar
Totaal

€
23.000
€ 125.000
€
25.000
€
10.000
€
22.000
€
20.000
€ 225.000

Stand na verwerking voorjaarsrapportage 2017
Geen mutaties in najaarsrapportage

€
€

25.000
-

Stand na verwerking najaarsrapportage 2017

€

25.000
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Exploitatieresultaat na verwerking
najaarsrapportage 2017
BESCHIKBAAR TE STELLEN BUDGETTEN
Omschrijving
Innovatieve aanpak energie
OAS-maatregelen Bant

bedrag
€
35.465
€
97.963

Aanpassing sanitair gebouw Zuiderkade

€

12.500

Duurzaamheidsleningen
Sanering verkeerslawaai
Actiekavels ‘onder architectuur’
Project Groen Doen
Opknappen berging woonwagenstandplaats
Sloop schoolgebouwen
Procesbegeleiding Nieuwe Natuur
Werelderfgoed Schokland
Aanpassing subsidie CB
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Onderhoud kerktorens
Vooropstellen bestek renovatie golfbaan
Armoedebestrijding kinderen
Participatie-onderdeel WSW
Accountantskosten
Kosten geldverkeer

€
€
€
€
€
€

40.000
36.216
40.000
50.000
21.560
40.000

€

15.000

Beschikbare dekkingsmiddelen
Dekking uit exploitatieresultaat 2017

€
21.600
€
31.428
€
11.776
€
11.000
€
244.829
€
611.644
€
39.500
€
2.000
€ 1.362.481
€ 1.223.421
€ 139.060
€ 1.362.481
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dekking
Decentralisatieuitkering
Reserve OAS
Budget recreatieve
voorzieningen
Milieubudgetten
Subsidie BSV
Reserve grondexploitatie
Exploitatieresultaat 2017
Exploitatieresultaat 2017
Reserve onderwijshuisvesting
Exploitatieresultaat 2017
Huurinkomst CB
WEB-gelden
Reserve kerktorens
Exploitatieresultaat 2017
Doeluitkering
Integratie-uitkering SD
Exploitatieresultaat 2017
Exploitatieresultaat 2017

BIJSTELLING PROGRAMMABEGROTING 2017
Extra bijdrage windpark Zuidermeerdijk 2015
Extra inkomsten verstrekte kadastrale informatie
Hogere inruil tractie Wijkbeheer
Aframing diverse uitgavenbudgetten Wijkbeheer
Hogere ontvangen dwangsommen milieu- en omgevingsvergunningen
Verlaging uitgavenbudget beheer duikers
Doorberekening verzekeringspremies aan derden
Hogere exploitatievergoeding en huur MFC’s
Verlaging uitgaven onroerendezaakbelasting voor sporthallen
Lagere huurinkomsten gymlokalen
Verlaging storting in voorziening pensioen wethouders
Hogere uitgaven Griffie
Lagere legesopbrengst APV
Verlaging budgetten B&W
Aanpassing kapitaallasten 2017
Aanpassing rentetoerekening aan bestemmingsreserves
Hogere dividenduitkering Vitens en Enexis
Hogere garantstellingsprovisie HVC
Bijstelling Algemene uitkering 2016
Bijstelling Algemene uitkering 2017
Voordelige afwikkeling balansposten 2016
Hogere inkomsten detachering personeel

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

60.000
10.000
24.049
21.000
7.698
30.000
4.450
- 4.550
2.545
- 29.046
150.000
- 2.850
- 7.000
20.949
57.491
- 34.341
64.217
7.744
218.796
86.342
44.888
15.262

Totaal

€

747.644

Recapitulatie
Bijstelling programmabegroting 2017
Dekking beschikbaar te stellen budgetten uit exploitatieresultaat 2017

€
€

747.644
139.060

Resultaat najaarsrapportage 2017

€

608.584

MUTATIE RESERVES
Afschrijvingsreserve rotonde:
Storting in afschrijvingsreserve aanleg Rotonde Nagelerweg,
Amsterdamweg en Randweg
Reserve Sociaal Domein:
Rijksbudget WMO2007 (storting in reserve )
Rijksbudget WMO2015 (storting in reserve)
Rijksbudget Participatie overig (lagere onttrekking uit reserve)
Rijksbudget Jeugd 2015 (lagere onttrekking uit reserve)

-94-

€

279.000

€
€
€
€

6.105
161.422
16.839
314.448

Revideren
Het resultaat najaarsrapportage 2017 is € 608.584.
Dit resultaat wordt ingezet door geraamde onttrekkingen uit de reserve beleidsplan niet
uit te voeren, maar deze bedragen op te vangen uit exploitatieresultaat
najaarsrapportage 2017.

Te revideren:
Bermverharding
Verkeerssituatie Europalaan
Totaal

€ 250.000
€ 391.750
€ 641.750

Resultaat najaarsrapportage 2017
Te revideren
Resultaat na revideren

€ 608.584
€ 641.750
€ -33.166

Resultaat na verwerking voorjaarsrapportage 2017
Resultaat najaarsrapportage 2017 na revideren
Resultaat begroting 2017

€ 78.660
€ -33.166
€ 45.494
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Recapitulatie
Primitieve begroting 2017
Omschrijving programma
01 Fysieke leefomgeving
02 Sociale leefbaarheid

Baten

Lasten

Saldo

Begrotingswijzigingen t/m 11e begr
wijz 2017
Baten

Lasten

Saldo

Begroting na verwerking
begrotingswijzigingen 2017

Najaarsrapportage 2017
Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

19.537.198

33.896.459 -14.359.261

29.749.178

53.751.664

-24.002.486

234.804

4.284

230.520

29.983.982

53.755.948

-23.771.966

1.732.765

12.377.956 -10.645.191

1.768.097

14.773.845

-13.005.748

28.432

114.260

-85.828

1.796.529

14.888.105

-13.091.576

03 Economische ontwikkeling

335.668

2.849.721

-2.514.053

489.668

5.200.766

-4.711.098

-1.210

-244.268

243.058

488.458

4.956.498

-4.468.040

04 Dienstverlening en besturen

765.663

3.464.547

-2.698.884

765.663

3.818.069

-3.052.406

20.000

-99.099

119.099

785.663

3.718.970

-2.933.307

05 Financiën

77.841.717

14.423.012

63.418.705

77.857.217

14.162.514

63.694.703

2.190.047

199.338

1.990.709

80.047.264

14.361.852

65.685.412

06 Krachtig NOP

14.917.205

53.938.300 -39.021.095

14.917.205

54.495.591

-39.578.386

9.089

603.829

-594.740

14.926.294

55.099.420

-40.173.126

Resultaat vóór bestemming 115.130.216 120.949.995 -5.819.779 125.547.028 146.202.449 -20.655.421

2.481.162

578.344

1.902.818 128.028.190 146.780.793

-18.752.603

01 Fysieke leefomgeving
02 Sociale leefbaarheid
03 Economische ontwikkeling
04 Dienstverlening en besturen
05 Financiën
06 Krachtig NOP
Subtotaal mutaties
reserves

Resultaat ná bestemming

1.400.000

735.000

665.000

13.215.025

3.590.000

9.625.025

-503.787

469.000

-972.787

12.711.238

4.059.000

245.088

12.000

233.088

5.720.920

3.020.775

2.700.145

51.776

-

51.776

5.772.696

3.020.775

8.652.238
2.751.921

1.552.000

463.205

1.088.795

3.807.045

463.205

3.343.840

-

-

-

3.807.045

463.205

3.343.840

136.375

-

136.375

474.399

-

474.399

-

-

-

474.399

-

474.399

643.743

976.392

-332.649

7.169.778

7.348.847

-179.069

-218.692

52.638

-271.330

6.951.086

7.401.485

-450.399

5.179.717

967.267

4.212.450

5.737.008

967.267

4.769.741

-331.287

412.356

-743.643

5.405.721

1.379.623

4.026.098

9.156.923

3.153.864

6.003.059

36.124.175

15.390.094

933.994 -1.935.984

35.122.185

16.324.088

18.798.097

183.280

20.734.081 -1.001.990

78.660

-96-

-33.166

45.494

Overzicht (bestemmings)reserves 2017
Naam van de reserve

Algemene reserves
E003 Saldireserve
E004 Eigen kapitaal
E310 Sociaal Domein
Ten behoeve van egalisatie van tarieven
E239 Afvalstoffenheffing
E242 Riolering
E247 Begraven
Overige bestemmingsreserves
E001 Beleidsplan
E022 Algemene infrastructurele voorziening
E024 Onderhoud uitbreiding Tollebeek
E026 Vervanging bruggen
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied
E033 Nationaal Uitvoeringsprogramma
E041 Ontw fonds stimulering werkgelegenheid
E043 EU-co-fin phasing-out programma
E070 Huisvesting onderwijs
E071 Onderhoud onderwijsgebouwen
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/ Nagele
E205 Onderwijsachterstanden exc groei
E240 Onderhoud/vervanging speelplaatsen
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem
E245 Transitiegelden Zuiderzeelijn
E246 Achterstallig onderhoud openbare ruimte
E261 Achtergestelde lening IJsselmeerziekenhuis
E264 Nog uit te voeren werkzaamheden 2011
E265 Startersleningen
E267 Duurzaam vervoer
E268 Nog uit te voeren werkzaamheden 2012
E269 Onderhoud wegen N50
E271 Restauratie monumenten
E272 Kerktorens
E273 Duurzaamheidslening
E274 Nog uit te voeren werkzaamheden 2013
E275 Hardware
E276 Nog uit te voeren werkzaamheden 2014
E277 Nog uit te voeren werkzaamheden 2015
E278 Reserve duurzame particuliere wb Nagele
E279 Reserve eigen bijdrage
E280 Nog uit te voeren werkzaamheden
E290 Exploitatie poldertoren
E301 Grondexploitatie
E308 Beeldende Kunst en Cultuurbeleid
E309 VER gelden werelderfgoed Schokland
E310 Sociaal Domein
E311 Reserve degeneratie glasvezelproject
E312 Afschrijvingsreserve De Stiepe Rutten
D001 AR toen verkeersdruk E'oord Centrum
D002 AR Rotonde moerasandijviestraat
D003 AR Marknesserbrug
D004 AR Verkeerssituatie Europalaan
D005 AR Verkeersregelinstallaties
D006 AR Uitvoeringsplan speelplaatsen
D007 BVK VSO De Optimist
D008 CBS Op de Wieken Tollebeek
D009 CBS Op de Wieken OLP Tollebeek
D010 Olp en Meubilair De koperwiek
D011 Uitbreiding groenhorst college PRO
D012 AR olp en meubilair Groenhorst
D013 AR olp en meubilair Bonifatius mavo
D014 AR Rotonde Urkerweg/Scandinavielaan
D015 AR Loswallen Bant en Marknesse
D016 AR onderwijs MFA Rutten
D017 AR aanleg skatebaan
D018 AR Rotonde Amsterdam-, Nagelerweg

Saldo
01-01-2017

Verwachte
onttrekkingen
2017

1.588.231
11.422.515
5.000.000
18.010.746

-

-

1.588.231
11.422.515
5.000.000
18.010.746

43.813
322.240
115.752
481.805

5.000
5.000

-

38.813
322.240
115.752
476.805

17.109.728
2.866.617
182.073
3.961.645
630.670
214.662
330.625
11.387.479
3.515.961
60.000
132.538
150.880
246.478
1.410.165
52.502
5.351
654.000
7.563
5.000
360.854
145.059
110.556
250.000
54.071
36.960
322.647
278.355
275.000
637.962
307.898
10.887.040
285.196
7.585.213
82.500
250.000
64.793.248

8.753.471
2.866.617
394.356
342.167
130.000
202.000
3.123.199
1.344.511
3.425
100.000
97.963
1.410.165
52.505
5.351
2.275
5.000
21.426
54.071
5.568
322.647
278.355
1.133.851
13.274
9.294.146
40.014
5.088.328
12.500
20.000
35.117.185

808.410
1.639
465.655
301.932
2.976
105.053
31.644
12.000
1.193
1.358
40.000
1.306
995
-
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Verwachte
Geprognosticeerde
toevoegingen
stand
2017
31-12-2017

511.844
2.771
3.055.622
2.567
1.379.623
165.000
1.215.000
380.731
3.417.244
391.750
110.000
75.000
1.672.108
433.281
18.963
22.348
661.659
131.334
69.082
260.000
145.000
150.000
279.000
16.324.088

9.164.667
183.712
4.032.944
288.503
386.594
131.601
8.369.333
2.203.094
72.000
130.306
52.238
148.515
3694.000
5.288
360.854
146.365
90.125
250.000
31.392
275.000
15.955
297.395
4.648.516
247.749
3.876.508
247.500
237.500
1.215.000
380.731
3.397.244
391.750
110.000
75.000
1.672.108
433.281
18.963
22.348
661.659
131.334
69.082
260.000
145.000
150.000
279.000
46.000.151

