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TER INTRODUCTIE: 

Dit voorstel betreft een collegebesluit, dat 25/11 in de raad/RTG wordt besproken.  

 

VOORSTEL politieke agenda december 2013- maart 2014 
 

Algemeen 

Na het vertrek van wethouder Ruifrok heeft het college zich beraden op haar positie. Hiertoe zijn gesprekken met de verschillende fracties gevoerd en is 

gesondeerd wat het draagvlak is voor de uitvoering van het collegeprogramma zoals dat er nu ligt. Het college constateert dat er voldoende draagvlak is 

om de uitvoering van het collegeprogramma verder voort te zetten. Wel hebben we een aantal majeure onderwerpen benoemd waarover wij verschillen 

van inzicht zien binnen de partijen. Voor deze onderwerpen geldt dat het college zich enkel zal beperken tot het doen van noodzakelijke en 

conserverende besluiten. In het onderstaande zijn deze onderwerpen en de betekenis van deze lijn toegelicht, waarna in de vorm van een concrete 

agenda (gebaseerd op de laatst bekende LTA) is aangegeven welke besluiten wij in de komende periode verwachten te nemen danwel aan uw raad 

verwachten voor te leggen. Het is overigens goed te realiseren dat het verstandig is de balans op te maken van de (mogelijke) financiële consequenties 

van deze voorstellen en de voorgestelde verdere lijn tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Tenslotte is een overzicht opgenomen van de wijze waarop het college beoogt de portefeuile van wethouder Ruifrok te verdelen. 

 

Stadshart Emmeloord 

Binnen het project zijn grofweg drie lijnen te onderscheiden: Planning (Provast), voorbereiden van de uitvoering (zoals de aanleg van rotondes en 

riolering) en centrummanagement (Seinpost-onderzoek). Het college zal de voorbereiding van deze drie onderdelen ter hand nemen, maar 

besluitvorming hierover vindt plaats na de verkiezingen in maart.  

Daarnaast zijn wij voornemens om ook voor de schil rond het centrum van Emmeloord en zogenaamd Stadsvernieuwingsplan vorm te geven. De 

planning van deze onderdelen is gekoppeld aan de planning van de uitvoering van het Strategisch Voorraadbeleid van Mercatus en het is daarom van 

belang dat er voortgang is. Besluitvorming wordt dus niet meer voorzien, maar de raad wordt wel in januari nog thematisch geïnformeerd over de 

voortgang. 

 

Poldertoren 

Het college beheert de lopende zaken op dit dossier, maar komt niet met nieuwe voorstellen of verdere besluitvorming. 

 

Maatschappelijk vastgoed 

Het college komt met procesvoorstellen voor de ontwikkeling van beleid op dit terrein en bereidt de voorbereiding van dat beleid voor. Definitieve 

besluitvorming vindt plaats na de verkiezingen. 

 

Sport 

Het Masterplan Sport Emmeloord nadert zijn voltooiing en hiertoe volgen nog enkele uitvoeringsbesluiten. Verder is er vanuit de raad een brede roep om 

een “Masterplan Sport” voor de dorpen, dat is toegezegd eind 2014. Het college zal zich bezighouden met het inrichten van het proces hiervoor, maar 

neemt voor de verkiezingen geen besluiten. Dat geldt ook voor de geldende bezuinigingstaakstelling, waarvoor ten behoeve van de laatste tranche 

besluitvorming na maart plaatsvindt. Het college komt wel binnenkort met de toegezegde notitie over de samenhang van deze dossiers. 



 

 

 

2 

 

Dorpsopgave 

Het college heeft inmiddels in alle dorpen een dorpsvisietraject gestart of afgerond. Wij zetten deze trajecten voort volgens planning. Aan een aantal 

dorpsvisietrajecten is een vervolg gekoppeld in de vorm van ontwikkelperspectieven, gericht op concrete investeringen in de openbare ruimte. De 

planning van deze onderdelen is gekoppeld aan de planning van de uitvoering van het Strategisch Voorraadbeleid van Mercatus en het is daarom van 

belang dat er voortgang is. Wij zullen daarom de voorbereiding van de ontwikkelperspectieven in Bant en Ens voortzetten en komen met een 

uitgangspuntennotitie voor de aanpak van de Centrumschil. Het lijkt ons daarnaast zinvol om in een themabijeenkomst met de raad in januari stil te 

staan bij de vernieuwingsopgave en de ontwikkelingen en overwegingen die daarbij een rol spelen. 

 

Nagele 

Het projectplan uitvoeringslab is unaniem geaccordeerd door raad om door college uit te voeren. Het sluiten van de bestuursovereenkomst is eigenlijk 

een go en daarmee commitment tussen alle overheidslagen voor de onderdelen van het projectplan en het uitvoeringslab. Gegeven het feit dat geen 

wensen en bedenkingen vanuit de raad zijn kenbaar gemaakt is ten aanzien van deze bestuursovereenkomst in feite sprake van een onomkeerbaar 

besluit en zal het college in deze lijn haar activiteiten voortzetten. Dit mede in het belang van het zekerstellen van de toegezegde rijks- en provinciale 

subsidiebijdragen. 

 

Decentralisaties 

Vanwege het belang van voortgang op het onderwerp van de decentralisaties, neemt het college de uitvoering van de reeds genomen besluiten 

voortvarend ter hand. De planning is dusdanig dat hierop ook de komende periode wordt verder gewerkt. Besluitvorming staat echter gepland voor na 

de verkiezingen. Bij de totstandkoming van voorstellen op dit terrein wordt de kerngroep commissieleden samenlevingszaken nauw betrokken. 

 

Cultuurbedrijf/Verzelfstandiging Cuza 

Het college beheert de lopende zaken op dit dossier, door binnenkort met het theater een intentieverklaring aan te gaan, maar komt niet met 

voorstellen voor definitieve besluitvorming. Het college zal met een memo komen om de raad procesmatig te informeren over de verdere planning. 
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Onderwerp PFH LTA-planning Moet nu 

echt door  

Politiek 

gevoelig 

Voorstel Toelichting 

Planning individuele dorpsvisies en 

uitvoeringsplannen 

AP 2013 + 2014 nee ja ja Voorstel om via een themabijeenkomst 

met de raad in janari de relatie tussen 

dorpsvisies, uitvoeringsplannen en 

ontwikkelperspectieven te bespreken. 

Besluitvorming na de verkiezingen 

Posterieure overeenkomst 

glastuinbouwgebied Luttelgeest 

WS Cie dec 2013 ja nee Ja Betreft een uitvoeringsbesluit in het 

kader van de ontwikkeling van het 

glastuinbouwgebied Luttelgeest. 

Groenstructuurplan Nagele WS dec ja ja Ja Betreft de uitvoering van het 

projectplan Nagele en is nodig om 

afspraken met andere partijen te 

kunnen nakomen. 

Strategisch plan maatschappelijke 

accommodaties 

HB /  

AP / 

PV 

? nee ja nee  

Doelgroepenvervoer WMO HB December in 

college 

ja nee ja  

Buurthuizen Emmeloord en 

toekomstbestendige 

ontmoetingsfunctie 

PV 

AP 

HB 

December in 

college 

ja nee ja Het college neemt in december een 

besluit om wijziging van de bestaande 

situatie uit te stellen tot 2016-2017. 

De raad wordt hierover geïnformeerd 

Plan schuldhulpverlening i.v.m. 

wijziging wetgeving en rol gemeente 

HB dec ja nee ja Staat al op raadsagenda december 

Decemberrapportage 2013 PV dec ja ja ja Is noodzakelijk in het kader van de 

planning en controlcyclus 

Gemeentelijke vestigingsvisie 

(bedrijventerreinen) 

WS dec ja nee Ja Betreft in feite voortzetting van 

bestaand beleid met enkele 

nuanceverschillen 

Verordening clientenparticipatie 

WWB/WMO 

HB Nov/dec In 

college; 

Raad eind 

januari 2014 

ja nee Ja Betreft een technisch voorstel naar 

aanleiding van een evaluatie. 

Transitiearrangement en transitieplan HB dec ja nee ja Vanwege voortgang op de 
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Onderwerp PFH LTA-planning Moet nu 

echt door  

Politiek 

gevoelig 

Voorstel Toelichting 

jeugdzorg decentralisaties noodzakelijke stap. 

Structuurvisie Noordoostpolder 

(uitvoeringsprogramma), bestuurlijke 

besluitvorming. 

WS dec ja nee Ja Er zijn reeds keuzes gemaakt bij het 

vaststellen van de keuzenota. Ook zijn 

er tot nu toe geen signalen gekomen 

dat er politieke controversie over 

bestaat 

Beeldkwaliteitsplan en welstandregels 

Zuiderkade 

WS feb ja ja ja Noodzakelijk vanwege voortgang van 

de bouw aan de Zuiderkade 

Bestemmingsplan Uitbreiding 

Bedrijventerrein Ens 

WS jan ja nee Ja Betreft een niet-controversieel 

onderwerp 

Bestemmingsplan Drietorensweg WS Jan Ja Nee Ja Betreft een niet-controversieel 

onderwerp 

VVGB Hannie Schaftweg WS jan ja nee Ja Betreft een niet-controversieel 

onderwerp 

Budgetaanvraag landschapskunstwerk PV feb of mei ja ja ja Afhankelijk van planning provincie. 

Betreft bestuurlijke toezegging.  

Regels opstellen voor huisvesting van 

arbeidsmigranten in de kernen 

WS feb 

 

ja ja ja Er is reeds vanuit de raad een 

beleidskader vastgesteld. Dit betreft in 

feite een uitvoeringsbesluit daarover. 

Gelet op de druk die door de dorpen 

wordt ervaren is het wel gewenst dat 

hierover besluitvorming plaatsvindt. 

Beleidsplan openbare ruimte – 

vaststelling beleidsplan 

AP feb ja ja Ja Het BOR ligt momenteel ter inzage en 

vormt mede de opmaat voor de 

invulling van de bezuinigingsopgave. 

Het bevat politiek gevoelige 

onderdelen, zoals speelplaatsenbeleid. 

Beleid Internationalisering AW Jan 2014 nee Nee ja Beleid is nagenoeg gereed en kan voor 

de verkiezingen aan de raad worden 

aangeboden. 

Centrummanagement WS Jan ja ja ja Procesinformatie zoals afgesproken 

Bestemmingsplan Emmelhage, 

herziening 

WS Febr 2014 

 

ja nee ja Betreft een herziening van het 

bestaande bestemmingsplan op 

technische gronden 
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Onderwerp PFH LTA-planning Moet nu 

echt door  

Politiek 

gevoelig 

Voorstel Toelichting 

Exploitatieovereenkomst kerngebied 

Nagele, locaties Schokkererf, 

Noorderwinkels 

WS  Ja ja Ja Betreft uitvoering van het projectplan 

Nagele. College bereidt besluitvorming 

voor, vaststelling is voorzien na maart 

Uitvoeringsplan kerngebied Nagele, 

locatie Zuiderwinkels 

WS  Ja ja ja Betreft uitvoering van het projectplan 

Nagele. College bereidt besluitvorming 

voor, vaststelling is voorzien na maart 

 

Overige dossiers/ onderwerpen – (nog) niet op LTA versie sept: 

 PFH Planning Moet echt 

door 

Politiek 

gevoelig 

College-

advies 

Toelichting 

 Knoppers PV  ja ja Ja Betreft een langlopende kwestie, 

gebonden aan termijnen 

 Participatie Windpark AP  ja ja ja Betreft de uitvoering van reeds 

gemaakte privaatrechtelijke 

afspraken. 

 WWB - RKC HB  ja ja Ja Rekenkameronderzoek is in opdracht 

van de raad. Het college heeft geen 

invloed op de planning. 

 Plan van aanpak 

Ontwikkelperspectieven dorpen 

AP  Ja ja ja Het college komt met een 

procesvoorstel en is voornemens te 

starten met de 

ontwikkelperspectieven in Bant en 

Ens. Dit in verband met de planning 

van Mercatus. Middels 

themabijeenkomst in januari 

toelichten in de raad 

 Centrumschil Emmeloord WS  ja ja Ja Het college komt met een 

uitgangspuntennotitie en 

procesvoorstel.  

 Wonen wellerwaard WS  ja ja ja Betreft een presentatie aan de raad 

van het ontwikkelingsconcept voor de 

Wellerwaard. Besluitvorming vindt 

plaats na de verkiezingen.  
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 PFH Planning Moet echt 

door 

Politiek 

gevoelig 

College-

advies 

Toelichting 

 Verordening Wet Elektronische 

Bekendmakingen (WEB) 

AW  ja nee ja Betreft een besluit op grond van 

wettelijke verplichtingen 

 Afrekenen Bosbadhal PV  Nee nee Ja Betreft een uitvoeringsbesluit in het 

kader van de afronding van het 

Masterplan Sport Emmeloord. 

 Managementplan Schokland AW Dec./begin 

januari in 

college 

Nee ja ja Moet door gaan i.v.m. bestuurlijke 

afspraken met andere organisaties. 

 Investeringsplan 2014 

decentralisaties 

HB Komt zsm in 

college en 

raad 

Ja Ja Ja Vanwege voortgang op de 

decentralisaties noodzakelijke stap. 

 Verordening paracommercie AW dec ja ja ja Betreft een besluit dat nodig is om te 

kunnen voldoen aan nieuwe wettelijke 

vereisten. De verordening is in feite 

de formalisering van een bestendige 

gedragslijn. 

 Marknesserbrug AP februari  ja ja ja Afhankelijk van de vraag of extra 

onderzoek nodig is, kan in februari 

besluitvorming plaatsvinden. Betreft 

voortzetting van reeds eerder 

genomen besluiten  

 Lokale omroep PV Geagendeerd 

voor Cie SML 

25/11.  

In raad van 

dec 

ja ja ja Betreft besluit op grond van wettelijke 

verplichting (Mediawet) 

 Verordening voorzieningen 

onderwijs 

AW December 

college 

ja nee ja Betreft een voor de uitvoering 

noodzakelijk besluit 

 Financieel kader onderwijs AW December 

Raad 

ja nee ja Betreft een voor de uitvoering 

noodzakelijk besluit 

 Programma onderwijs 2014 AW December 

Raad 

ja nee ja Betreft een voor de uitvoering 

noodzakelijk besluit 
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 PFH Planning Moet echt 

door 

Politiek 

gevoelig 

College-

advies 

Toelichting 

 SPN PV Medio februari 

2014 

ja ja ja Betreft een noodzakelijk te nemen 

besluit vanwege het voortbestaan van 

SPN.  

 Plan van aanpak Schaliegas AP jan ja nee ja Het college wil de uitvoering van de 

breed gesteunde motie tegen 

schaliegas voortvarend ter hand 

nemen. Hiervoor wil zij met een plan 

van aanpak komen, dat door de raad 

moet worden geaccordeerd. 

 

Portefeuileverdeling 

 Programma 1: Fysieke leefomgeving  Portefeuillehouder 

 Pijler: Ontwikkelen in de leefomgeving  

 Subpijler: Bouwen  

B8302 Directieproject Stadshart Emmeloord incl. Poldertoren Willy Schutte 

B8302 Directieproject Emmelhage Willy Schutte 

 Subpijler: Wonen  

B8211 Stads- en dorpsvernieuwing  

 Dorpen Andries Poppe 

 Emmeloord Willy Schutte 

B8211 Project Nagele Willy Schutte 

B8211 Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) Andries Poppe 

B8201 Volkshuisvestingszaken Andries Poppe 

B8221 Overige volkshuisvestingszaken Andries Poppe 

 Programma 2: Sociale leefomgeving  

 Pijler: Leren in Noordoostpolder  

B4801 Onderwijstaken lokale overheid Aucke vd Werff 

B4001 Onderwijshuisvesting Aucke vd Werff 

B6501 

B6502 

Kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Hennie Boogaards 

 Pijler: Ontspannen in Noordoostpolder  

 Subpijler: Kunst, cultuur en bibliotheek  

B5801 Media Paul Vermeulen 

B5401 Kunst en cultuur Paul Vermeulen 
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B5101 Openbare bibliotheek Paul Vermeulen 

B5113 Centrum kunstzinnige vorming Paul Vermeulen 

   

 Programma 3: Economische ontwikkeling  

 Pijler: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid  

 Subpijler: Werk en economie in de gemeente  

B3101 Markten Willy Schutte 

 


