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Aanbiedingsbrief Beleidsplanning 2014 – 2017 
 
Dames en heren van de gemeenteraad, 
 
1. Inleiding  
Jaarlijks vormt de beleidsplanning het basisdocument voor het opstellen van de nieuwe 
(meerjaren)programmabegroting. De (meerjaren)programmabegroting wordt 
samengesteld in de zomerperiode, zodat u in oktober de beschikking heeft over het 
geheel van de te bereiken doelen met de bijbehorende financiële vertaling. Uiterlijk vóór 
medio november moet de gemeenteraad de begroting vaststellen (wettelijke datum).  
 
De huidige economische crisis, die in 2008 begon, duurt langer dan menigeen had 
verwacht. De effecten breiden zich nog steeds verder uit, ook voor gemeenten. De laatste 
jaren zijn Nederlandse gemeenten gekort op hun algemene uitkering, op diverse 
doeluitkeringen inkomsten uit bijvoorbeeld bouwleges en welstand lopen sterk terug. De 
woningmarkt zit bijkans op slot en dat heeft verdergaande consequenties voor 
nieuwbouw en dus voor de grondpositie en grondverkopen. Voor de kantoren- en 
bedrijfsterreinenmarkt is het niet veel beter. In diverse sectoren hebben bedrijven het 
moeilijk. Deze bedrijven krimpen, investeren niet of minder of gaan zelfs failliet. Als 
gevolg van minder vertrouwen in de economie, pensioenontwikkelingen, onzekerheid 
over de hypotheekrente, oplopende werkloosheid, grotere bijdragen aan de zorgkosten, is 
de consument voorzichtiger geworden. Gemeente Noordoostpolder ontkomt niet aan de 
nadelige gevolgen van deze ontwikkelingen. De jaarstukken van 2012 laten zien dat de 
gevolgen van de economische ontwikkelingen de druk op de financiële positie van 
Noordoostpolder verder opvoeren.  
 
De uitgangspositie voor de beleidsplanning 2014 – 2017 wordt bepaald door een aantal 
factoren. De belangrijkste factoren chronologisch weergegeven: 

• de uitkomst van de jaarrekening 2012; 
• de (verwachte) resultaten van het lopende dienstjaar 2013; 
• realiseerbaarheid van de vastgestelde bezuinigingen fase II (begroting 2012 - 

2015) en fase IIIa (primitieve begroting 2013 – 2016); 
• inspelen op nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving; 
• keuzes rijk ten aanzien van de invulling van haar bezuinigingen voor de komende 

jaren. 
 
2. Jaarrekening 2012 
Het boekjaar 2012 is gesloten met een negatief rekeningresultaat van € 2.244.063. Het 
rekeningresultaat wordt conform vastgesteld beleid gedekt door een onttrekking aan de 
algemene reserve ter grootte van hetzelfde bedrag. Ultimo 2012 is de stand van de 
algemene reserve € 10 miljoen. Bij vaststelling van de nota’s Reserves & Voorzieningen 
en Weerstandsvermogen & Risicomanagement is bepaald dat de risicoreserve minimaal 
€ 15 miljoen moet bedragen. Dit niveau is bereikt doordat naast  de € 10 miljoen van de 
algemene reserve tevens de omvang van de koepelegalisatiereserve Sociaal Domein (per 
ultimo 2012 € 6,8 miljoen) wordt aangemerkt als algemene risicoreserve. Het verwerken 
van het rekeningresultaat vraagt om een vervolgbesluit van de gemeenteraad bij de 
behandeling van de jaarstukken in mei 2013 ten aanzien van aanzuivering van de 
algemene reserve. 
 
Het voorstel aan de gemeenteraad is om de algemene reserve als volgt aan te zuiveren 
met een bedrag ter grootte van het rekeningresultaat.  
 
(Negatief) rekeningresultaat 2012:      € 2.244.063 
Ontoormerken restwaardereserve Poldertoren:    € 1.350.000 -/- 
Nog dekking te vinden voor:      €    894.063 
Gedeeltelijk vrije deel reserve beleidsplan:    €    894.063 -/-
             0 
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Veel meer dan in het rekeningresultaat, laat het boekjaar 2012 zijn sporen na in de 
balans. De gevolgen van de economische crisis voor het boekjaar 2012 in de vorm van 
het aanvullend moeten treffen van € 6,5 miljoen aan voorzieningen op diverse 
grondcomplexen, het afwaarderen op de boekwaarde van de Poldertoren met afgerond 
€ 3 miljoen en het realiseren van vastgestelde doelstellingen gedekt door 
bestemmingsreserves, doen het eigen vermogen substantieel afnemen, van afgerond 
ruim € 88 miljoen naar afgerond een kleine € 75 miljoen. De totale omvang van de 
balans neemt af van een kleine € 118 miljoen naar € 110,5 miljoen en dat impliceert een 
toename van het aandeel vreemd vermogen op de balans.  
 
Bij voortzetting van het vastgestelde beleid, om doelstellingen te realiseren met 
bestemmingsreserves als dekking, ziet gemeente Noordoostpolder zich genoodzaakt in de 
loop van 2013 langlopende geldleningen aan te trekken voor de reguliere bedrijfsvoering. 
Tot dat moment wordt gewerkt met een rekening courant krediet en kasgeldleningen. 
 
3. (Verwachte) resultaten van het lopende dienstjaar 2013; 
De effecten van de bezuinigingen fase II, fase IIIa (primitieve begroting 2013) en de 
aanhoudende verslechterde economische situatie laten hun uitwerking zien in de 
uitvoering van de programmabegroting 2013.  
 
Door de verschillende typen bezuinigingen van de afgelopen jaren is de mogelijkheid 
sterk gereduceerd om tegenvallers binnen de begroting op te vangen met meevallers. 
Deze consequentie was steeds aangegeven en is een normale inherentie bij het adequaat 
doorvoeren van bezuinigingen.      
 
De economische ontwikkelingen zijn behoorlijk verslechterd ten opzichten van het 
opstellen van de beleidsplanning en begroting 2013 – 2016 in de lente en zomer van 
2012. Ten opzichte van het opstellen van de vigerende begroting is derhalve circa 
driekwart jaar verstreken.  
 
In dit driekwart jaar is er het nodige aan nieuwe informatie bekend (geworden). De 
aanvullende informatie was dermate omvangrijk dat de gemeenteraad een 
lenterapportage is aangeboden, waarin alle voor nu bekende ontwikkelingen zijn 
opgenomen die afwijken ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2013.  
        
Totaal tegenvallers uitvoering begroting 2013: € 1.495.000 
Totaal dekkingsbronnen binnen de begroting: €    942.000 -/- 
Dekking uit reserve beleidsplan:   €    553.000 
       ========  
 
De Voorjaarsrapportage 2013 geeft een tegenvaller van € 150.279. Het voorstel aan de 
gemeenteraad zal zijn om dit tekort te dekken uit de reserve beleidsplan. 
 
 
4. Realiseerbaarheid van de vastgestelde bezuinigingen fase II 
De vastgestelde bezuinigingen uit fase II zijn bijna allen in de primitieve begroting 2013 
– 2016 verwerkt. Voor enkele onderdelen wordt de bezuiniging niet gerealiseerd. Het 
gaat om Sport (dit punt is als nieuw beleid opgenomen in deze beleidsplanning) en 
Gemeenschappelijke Regelingen (de gemeentebegroting moet overeenstemmen met de 
bijdragen die de Gemeenschappelijke Regelingen in hun begroting hebben opgenomen).   
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5. Inspelen op nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving 
 
Decentralisaties 
Per 2014 zal het eerste deel van de 3 voorgenomen rijksdecentralisaties richting 
gemeenten plaatsvinden. De decentralisaties zullen financiële consequenties hebben voor 
Noordoostpolder. Wat die consequenties zijn, is nog niet duidelijk. Zoals de zaken er nu 
uit zien, wordt gestart met de decentralisatie van zorg (WMO) en volgen daarna 
Jeugdzorg en participatie (Participatiewet).    
 
Wet HOF en monitoring van het EMU-saldo  
De Tweede Kamer heeft de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) aangenomen 
met een aantal amendementen. De amendementen verbeteren de positie van decentrale 
overheden in de wet. Een motie van het CDA om uitstel of afstel van investeringen van 
provincies, gemeenten en waterschappen te voorkomen, werd kamerbreed gesteund. 
De VNG is tevreden met de aanpassingen van het wetsvoorstel. De aanpassingen sluiten 
aan bij de wensen die zij eerder bij de Kamer hebben ingebracht. Nu is de wet doorgeleid 
naar de Eerste Kamer. 
 
De kern van het wetsvoorstel, is verankering van Europese begrotingsafspraken en de 
bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden (gemeenten, provincies en 
waterschappen) een gelijkwaardige inspanning moeten leveren aan het voldoen aan deze 
afspraken, waarvan de meest in het oog springende het bereiken van 
begrotingsevenwicht op middellange termijn is.  
 
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet HOF is dat de basisprincipes van het trendmatig 
begrotingsbeleid en de verplichtingen die voortvloeien uit het (aangescherpte) 
Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zodanig worden geïntegreerd, dat ze goed op elkaar 
aansluiten en elkaar kunnen versterken. Het doel is te komen tot structurele reductie van 
het EMU-tekort en het garanderen van een houdbare EMU-schuld. 
 
In het bestuurlijk overleg (concrete invulling door de partijen) komt in ieder geval aan de 
orde: 

a. de schuldpositie van decentrale overheden; 
b. de investeringsopgaven voor decentrale overheden, die zij van rijkswege geacht 

worden te doen; 
c. de omvang van de bij de decentrale overheden aanwezige vermogens; 
d. de verwachte ontwikkeling van het feitelijke EMU-saldo van de decentrale 

overheden, zoals dat wordt geraamd door het CPB. 
 

Een sanctie kan aan de orde zijn wanneer uit de realisatie blijkt dat de macronorm voor 
het EMU-saldo van de decentrale overheden wordt overschreden en tevens meerjarig 
geen zicht is op het wel voldoen aan de vastgestelde norm voor het EMU-saldo door de 
decentrale overheden. Een eenmalige overschrijding door de decentrale overheden van 
de vastgestelde macronorm voor het EMU-saldo leidt daarmee niet tot een sanctie. 
 
Consequenties voor Noordoostpolder 
Noordoostpolder had totnogtoe wisselend een sterk of minder sterke focus op monitoring 
van de liquide middelen. Aanvankelijk was er een sterke focus vanwege hoge tegoeden 
die uitgeleend konden worden tegen een hoog rentepercentage. De laatste jaren 
schommelde de liquiditeitstand tussen de € 10 miljoen positief en € 10 miljoen negatief, 
waarbij de rente voor het uitlenen van middelen tot nihil is gedaald. Vanwege dit 
nihilrentepercentage was er geen behoefte aan het nemen van risico’s bij het uitzetten 
van liquide middelen. 
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Door het nog niet ontvangen van de begrote grondverkoopopbrengst Stadshart 
Emmeloord, ad € 11,8 miljoen, blijft de stand van de liquide middelen “rood”. De huidige 
inkomsten vallen direct weg tegen de diverse uitgaven op dit moment, waaronder 
investerings- en projectuitgaven, zoals de Wellerwaard, Bosbadhal, Het Nieuwe werken 
en de riolering. Dat gaat niet samen met conforme uitwerking van de wet HOF. Strikt 
genomen zou er voor € 11,8 miljoen aan uitgaven moeten worden geschrapt (bij een 
volledig benutte capaciteit in het licht van de wet HOF). 
 
De wet HOF en bewaking van het EMU-saldo houdt in dat er een beperkt bedrag méér 
mag worden uitgegeven dan er binnenkomt, de zogenoemde referentiewaarde. Feitelijk 
de situatie van een kasstelsel, zoals die door het Rijk (en Brussel) wordt gehanteerd. Dat 
betekent concreet dat de meerjarenbegroting nauwkeurig moet worden opgesteld met de 
wet HOF en bewaking van het EMU-saldo in gedachte. Daarmee wordt de autonomie van 
Noordoostpolder aanzienlijk beperkt. Noordoostpolder mag niet meer naar eigen inzicht 
de begroting opzetten, voor zover dit de restricties raakt van de wet HOF.  
 
Nauwgezet schatten eist straks ook nauwgezet monitoren van de realisatie van de 
begroting. Daar zit de crux. Op voorhand kan met het vaststellen van de 
programmabegroting de indruk ontstaan dat er minder dan gewenst, doelstellingen 
kunnen worden gerealiseerd. Dat zou voorbarig zijn. Een begroting is een schatting, een 
verwachting ten aanzien van doelstellingen waarvan gedacht wordt die te kunnen 
realiseren. Stel: de verwachte ontvangsten en uitgaven in de begroting bedragen € 90 
miljoen. 

 
De impact van de wet HOF manifesteert zich dan als volgt: 

• Tussen de aanvang en het einde van het dienstjaar (vanaf een half jaar na het 
opstellen van de begroting) kan de wereld of een inzicht zijn veranderd ten 
aanzien van de mate waarin investeringen en projecten kunnen worden 
gerealiseerd. Totnogtoe komt dit voornamelijk tot uitdrukking in overhevelingen 
van (restant)budgetten/kredieten (fasering). 

• Gedurende het jaar worden er nieuwe investeringsvoorstellen gedaan, waarvoor 
geen relatie ligt met inkomsten. Denk aan dekking uit een reserve of activering 
van de investeringslasten.  

• In de exploitatiesfeer is de som “uitgaven” lager en of “ontvangsten” hoger. 
Dit komt tot uitdrukking in een rekeningresultaat (vakinhoudelijk gezien onzin, 
maar voor uitleg van de interpretatie van de wet afdoende). 

 
Na bovenstaande factoren mee te hebben genomen, kan worden bepaald hoe de eerder 
begrote € 90 miljoen ontvangsten/uitgaven bijgesteld moet worden geïnterpreteerd in 
het kader van de wet HOF. Zo hoeft een bovenlimitatief bedrag aan investeringen (1e 
bullit) niet automatisch tot overschrijding van de EMU-norm (wet HOF) te leiden, 
wanneer uit de 3e bullit blijkt dat er zich een rekeningresultaat manifesteert dat voor 
minimaal hetzelfde bedrag als de uitgaven van de bovenlimitatieve investeringen uit 
kasstromen bestaat.  
  
 
6. Keuzes rijk ten aanzien van de invulling van haar bezuinigingen voor de komende 
jaren. 
Wat en hoeveel het rijk verder in 2013 zal (moeten) bezuinigen is nog ongewis, evenals 
het antwoord op de vraag of dat consequenties heeft voor gemeenten. Naar nu wordt 
verwacht komt de regering nog niet met gewijzigde plannen die via de meicirculaire 
effect hebben voor gemeenten. De septembercirculaire lijkt daarvoor een meer 
aangewezen instrument en moment. Indien er onvoorzien substantiële financiële 
consequenties uit of de meicirculaire of de septembercirculaire vloeien, wordt u als 
gemeenteraad op een zo vroeg mogelijk moment betrokken bij de beantwoording van de 
vraag hoe hier mee moet/kan worden omgegaan.     
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Voor (beleids)ontwikkelingen die wel spelen, maar waarvoor op dit moment (nog) geen 
zicht is op mogelijkheden om dit financieel te realiseren of onderwerpen waar u zich als 
raad nader dient te positioneren, zijn deze onderwerpen wel in de beleidsplanning 
opgenomen maar niet financieel vertaald. Deze onderwerpen zijn zogenoemd pro 
memorie (p.m.) opgenomen.  
Ook een aantal onderwerpen dat beleidsmatig of financieel nog onzeker is, is als p.m. in 
de beleidsplanning opgenomen. Het geheel van p.m.-posten betekent dat het beslag op 
financiële middelen voor de komende jaren in elk geval groter zal zijn dan nu getalsmatig 
is weergegeven.  
 
 
7. Aanbieding 
Wij bieden u hierbij aan de beleidsplanning 2014 – 2017. De resultaten na het opmaken 
van de voorlopige balans ten aanzien van de begrotingsuitkomsten voor de jaren 2014, 
2015, 2016 en 2017 in relatie tot de aangekondigde rijksbezuinigingen van uit het 
onderandelaarsaccoord, waren aanleiding om er voor te kiezen de thans becijferde 
tekorten in één keer op te heffen. 
  
Als de uitkomsten van Prinsjesdag van uit Den Haag substantiële bezuinigingen voor 
gemeenten betekenen, kan de situatie ontstaan dat de bezuinigingen die nodig zijn om 
de beleidsplanning 2014 – 2017 sluitend te krijgen, inefficiënt en waarschijnlijk zelfs 
contraproductief zullen blijken. Het in één keer beoordelen van de te besteden middelen 
geeft een integraal afwegingsmoment en een integrale afwegingsdiscussie, die resulteert 
in kwaliteit en duidelijkheid van besluitvorming. Mocht de regering de bezuinigingen 
doorschuiven en laten aan het nieuwe kabinet, dan zal deze zomer alleen invulling 
worden gegeven aan de bezuinigingstaakstelling die voortvloeit uit de nu berekende 
tekorten voor 2014 – 2017.     
 
 
8. Van beleidsplanning 2014 - 2017 naar begroting 2014 - 2017 
De beleidsplanning laat zien welk nieuw beleid de komende jaren in Noordoostpolder 
moet worden gerealiseerd en vormt een essentieel fundament waarop de 
programmabegroting wordt gebouwd. Het collegeprogramma vormt het hart binnen een 
beleidsplanning. De finale besluitvorming over het te realiseren beleid vindt plaats in de 
begrotingsraad, in dit geval de raad van 12 november 2013. 
 
In de periode van het aanbieden van deze beleidsplanning in mei tot de “vaststelling” van 
de beleidsplanning in de raadsvergadering van 27 juni 2013, besluit u als gemeenteraad 
over een aantal essentiële onderwerpen, die (in)direct invloed hebben op de begroting 
2014 - 2017. Het gaat om vaststelling van de jaarstukken 2012 en de Poldertoren. 
 
In de periode van het aanbieden van deze beleidsplanning in mei tot aan het behandelen 
van de begroting op 12 november kan informatie uit Den Haag komen die leidt tot het 
kunnen bevestigen van voorgenomen keuzes of juist een stok in de spaken steken. De 
hoogte van de beschikbare middelen is een belangrijk uitgangspunt voor het kunnen 
opstellen van een begroting. Het college heeft gekozen voor kwaliteit van besluitvorming 
en alleen beleid te formuleren binnen de nu bekende beschikbare structurele middelen en 
voor een aantal incidentele doelstellingen. De kans dat de definitief beschikbare middelen 
afwijken van de gebruikte uitgangspunten is realistisch.  
 
Uitkomsten van de beleidsplanning: 
 
Totaal 
incidenteel 

€ 385.000  € 397.500  € 260.000  € 75.000  € 1.117.500 

Totaal 
structureel 

€ 9.000  € 236.500  € 364.000  € 366.500   

Totaal tarieven 
gerelateerd 

€ 75.000  € 0  € 0  € 0  €      75.000 

  2014 2015 2016 2017 Totaal 
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9. De cijfers 
Rekeningresultaten en de rentebijschrijving op (diverse) reserves vormen de 
belangrijkste voeding voor de reserve beleidsplan. De reserve beleidsplan is de reserve 
die wordt gebruikt om incidentele uitgaven te dekken.  
  
De vrije ruimte in de reserve beleidsplan na vaststelling van  
de jaarrekening 2012:       € 2.992.802 
- resultaat lenterapportage 2013:      €    553.000-/- 
- surplus egalisatiekoepelreserve Sociaal domein:   €    835.612 + 
- aanzuivering algemene reserve in verband met negatief  
   rekeningresultaat 2012:        €    894.063-/- 
- beleidsplanning 2014 – 2017:      € 1.117.500-/- 
- bezuinigingen fase IIIb/begroting 2014 – 2017:   €    504.717-/ 
- voorjaarsrapportage 2013:      €    150.279-/-   
Niet geoormerkte deel reserve beleidsplan na voorstel dekking  
diverse incidentele lasten:       €    608.855 
Latent, bij keuze variant Poldertoren tot monument afwaardering: €    400.000-/- 
          €    208.855           
               ======== 
 
Opgemerkt wordt dat er besprekingen worden gevoerd met het Rijk over Schokland. 
De bijdrage van gemeente Noordoostpolder kan uitkomen op enkele honderdduizenden 
euro’s  
 
Na verwerking van de resultaten van de beleidsplanning 2014 – 2017 en na invulling van 
de bezuinigingsvoorstellen fase III(b) ontstaat het volgende beeld ten aanzien van de 
begrote resultaten van de exploitatie in de programmabegroting 2014 – 2017: 
 
2014:  €   30.148 positief* 
2015:  € 504.717 negatief* 
2016:  €     5.926 negatief* 
2017:  € 115.882 positief* 
 
Over de begrotingsuitkomsten wordt verder uitgeweid bij de behandeling van de 
bezuinigingen fase IIIb 2014 – 2017, eveneens in deze junivergadering.  
 
*) Bij deze begrotingsuitkomsten dient beseft te worden dat op diverse plaatsen in de 
beleidsplanning beleidspunten zijn opgenomen die geen bedrag in euro’s hebben 
meegekregen. In de praktijk betekent dit dat bij het willen of moeten realiseren van deze  
punten met een p.m.-bedrag (pro memorie), er niet gezorgd is voor een dekking voor de 
lasten van de te bereiken doelstellingen.  
 
De reden van het desalniettemin opnemen van beleidsplanningpunten met p.m. bedragen 
is niet in alle gevallen gelijk. De verschillende redenen kunnen zijn: 

a. de hoogte van de kosten (en dus het benodigde budget) is nog niet bekend; 
b. het is nog onbekend wat andere partijen op financieel terrein doen en waarmee 

Noordoostpolder voor dit doel een (budget)relatie heeft; 
c. het is nog niet bekend welk bedrag de gemeente over heeft voor het realiseren 

van deze doelstelling; 
d. het is nog niet bekend of de gemeente de doelstelling nog opportuun vindt als de 

hoogte van het bedrag wel bekend is;  
e. het te bereiken doel is opportuun en moet in beeld worden gebracht, maar de 

dekking van de bijbehorende lasten is thans niet binnen de gestelde grenzen van 
integrale afweging en prioritering te vinden.    
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Resultaten onttrekkingen reservebeleidsplan programmabegroting 2014 - 2017: 
2014:   €    385.000 onttrekking 
2015:   €    374.500 onttrekking 
2016:   €    260.000 onttrekking 
2017:   €      75.000 onttrekking 
Totaal: € 1.117.500 onttrekking 
 
Resultaten uitgaven die in de tarieven of via tariefgerelateerde reserves: 
2014:  € 75.000  
2015:  €      - 
2016:  €      - 
2017:  €      - 
 
 
10. Begrotingsrichtlijnen 
Om tot begrotingsresultaten te komen moeten begrotingsrichtlijnen worden gehanteerd  
De onderstaand gehanteerde begrotingsrichtlijnen zijn bijna hetzelfde als voor de huidige 
begroting en gebaseerd op de bezuinigingsinvulling fase II.  
Twee onderdelen zijn substantieel aangepast. Het verwachte inwoneraantal is 
geactualiseerd (+ 426) en het rentepercentage is verlaagd, zowel voor rentetoerekening 
voor grondexploitatie ( - 0,9%) als voor alle overige renteberekeningen (-0,5%), om 
binnen het vastgestelde beleid blijven te passen. Punt 3 is toegevoegd en betreft het 
invulling geven aan de landelijke richtlijnen van toezichthouders. 

1. het prijspeil in de materiële sector is hetzelfde als in de begroting 2013 + 2% 
inflatiecorrectie en gebaseerd op de gegevens van het CPB, maar wel reëel 
ramen en bij afwijkingen toelichten en motiveren; 

2. in het algemeen geldt het prijspeil van de begroting 2013 voor subsidies en 
dergelijke, tenzij deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) 
personeelskosten of vallen onder budgetfinanciering, exclusief de zogenaamde 
waarderingssubsidies; 

3. de begrotingsbedragen voor de Gemeenschappelijke Regelingen worden 
opgenomen conform vastgestelde begroting van de betreffende 
Gemeenschappelijke Regelingen;  

4. de salariskosten ramen op het niveau van de werkelijkheid 2013, op basis van 
de toegestane formatieomvang plus 2,25% (CPB). Voor 2013 geldt een 0-lijn 
voor ambtenarensalarissen.  

5. een loonsomstijging van 0% voor de gesubsidieerde instellingen hanteren; 
6. rekening houden met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplanning 

en dekkingsplannen; 
7. rekening houden met de in de begroting 2013 – 2016 vastgestelde 

bezuinigingen; 
8. vervangingsinvesteringen en nieuw beleid ramen in de primitieve 

programmabegroting; 
9. de tarieven voor de gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en 

gebruiksvergoedingen worden bij het aanbieden van de begroting behandeld; 
10. de grondprijzen woningbouw en bedrijventerreinen worden separaat, uiterlijk 

in de decemberraad van 2013, behandeld; 
11. een rentepercentage van 4,0% (was 4,5%) hanteren voor (nieuwe) 

investeringen en voor reserves/voorzieningen (zie onderstaande toelichting); 
12. een rentepercentage van 4,0% (was 4,9%) hanteren voor de grondexploitaties 

(zie onderstaand een toelichting) 
13. de gevolgen van areaalvergroting reëel ramen en de overige ontwikkelingen uit 

de meerjarenramingen ramen; 
14. de toerekening van apparaatskosten van de bestuursdienst aan investeringen, 

bouwgrondexploitaties en derden op basis van urentoerekening op het niveau 
van 2013 ramen en de vastgestelde bezuinigingen; 

15. per 1 januari 2014 een inwonertal van 46.866 hanteren voor uitgaaf- en 
inkomstenramingen (inclusief het AZC Luttelgeest voor circa 1.000 inwoners). 
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Rentepercentage (toelichting)  
Het rentepercentage is al een aantal jaren extreem laag en is onlangs verder gedaald. 
Veiligheidshalve hanteert Noordoostpolder een rentepercentage dat duurzaam is. Dat 
betekent dat er een percentage wordt gekozen dat meerdere jaren houdbaar is en niet de 
resultante is van opportunisme gerelateerd aan dagkoersen. 
Een verlaging van het te hanteren rentepercentage brengt aanzienlijke risico’s met zich 
mee. Dat risico zit in het feit dat Noordoostpolder, in het geval de noodzaak daar is, in 
staat moet zijn leningen aan te trekken, waarvan de rentelasten zonder gevolgen kunnen 
worden gedekt in de begroting. Dat Noordoostpolder nog in 2013 leningen moet 
aantrekken, lijkt reëel, tenzij de € 11,8 miljoen van Stadshart Emmeloord vóór het najaar 
2013 wordt ontvangen en of het vastgestelde beleid als zodanig wordt gewijzigd.  
Het rentepercentage dat op dit moment geldt voor langlopende geldleningen is 3,5 
(3,45% – 3,65%). Het vastgestelde beleid hanteert een risicomarge van 0,5 tot 1% 
boven op de marktrente. Dat betekent dat de te hanteren rente kan variëren tussen 4,00 
en 4,50%.   
 
De renterisico’s voor de lange termijn zijn op dit moment groot. Dat wordt al een aantal 
jaren gesteld en in die situatie is geen verandering gekomen. De rente is immers 
historisch gezien zeer laag (voor Nederland in elk geval). Van uit de risicoschatting uit de 
markt wordt het raadzaam geacht een veilige marge aan te houden. Totnogtoe wordt een 
afwijkend hoger rentepercentage aangehouden voor de grondexploitaties. Gezien de 
huidige rentemarkt en de grondmarkt, wordt dit niet meer opportuun geacht. De 
(toereken)rente voor de grondexploitatie wordt verlaagd van 4,9% naar 4% en het 
percentage voor de overige toe te rekenen rente wordt verlaagd van 4,5% naar 4%. 
 
11. Samenvatting 
De beleidsplanning 2014 – 2017 wordt verwerkt in de programmabegroting 2014 – 2017 
evenals de bezuinigingen fase IIIb. Het effect van de verwerking van de beleidsplanning 
en de bezuinigingen is een materiaal sluitende meerjarenbegroting 2014 - 2017. 
Afhankelijk van de snelheid van informatie uit Den Haag ten aanzien van de definitieve 
bezuinigingen op gemeenten voor de periode 2014 en verder, worden de resultaten of in 
de primitieve begroting 2014 – 2017 verwerkt of wordt de gemeenteraad gepresenteerd 
wat de effecten zijn van de definitieve besluiten van Den Haag, in elk geval vóór de 
definitieve aanbieding van de programmabegroting 2014 – 2017. 
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OPZET 
 
Inleiding 
Voor u ligt een beleidsplanning, die met inachtneming van het collegeprogramma 2010 – 
2014, de beleidsplanning 2011 – 2014, de beleidsplanning 2012 – 2015, de 
beleidsplanning 2013 – 2016 en de huidige financiële perspectieven van de gemeente 
een uitwerking is van de prioriteiten uit dat collegeprogramma. De belangrijkste nog 
doorlopende prioriteiten uit eerdere beleidsplanningen zijn geïncorporeerd. Prioriteiten 
die sinds de beleidsplanning 2013 – 2016 zijn afgewikkeld of naar verwachting zijn 
afgewikkeld bij de start van de planperiode van deze beleidsplanning zijn onder een 
separaat hoofdstuk “Historische lijst” ondergebracht achter in de beleidsplanning. 
 
De financiële middelen zijn beperkt en het financiële toekomstperspectief is in belangrijke 
mate afhankelijk van economische omstandigheden, keuzes van het rijk ten aanzien van 
bezuinigingen en decentralisatie van taken en van de wijze waarop de begroting is 
ingericht. Binnen de beschikbare middelen en capaciteit moeten keuzes gemaakt worden. 
Het reguliere uitgangspunt voor nieuw beleid, is dat het meest noodzakelijk geachte 
nieuwe beleid, kans heeft om te worden gehonoreerd. In het kader van de titel van het 
collegeprogramma “Samen kiezen voor Noordoostpolder” is aangekondigd dat er gekozen 
moet worden. Door de reeds doorgevoerde kortingen op het gemeentefonds en de 
verdere bezuinigingen die voor gemeenten zijn geschetst c.q. verwacht, in relatie met het 
op een aanvaardbaar peil willen houden van het voorzieningenniveau, kan het begrip 
noodzakelijk op meerdere wijzen worden geïnterpreteerd.  
 
Beleidsvoornemens 
Aangegeven wordt welke beleidsvoornemens het gemeentebestuur voor de komende 
periode (2014 – 2017) ter uitvoering van het collegeprogramma heeft en wat daarvan de 
financiële gevolgen zijn. Het in de primitieve programmabegroting 2014 (- 2017) op te 
nemen nieuw beleid zal in principe uitsluitend aan dit plan worden ontleend. Acuut 
opkomende en niet uit te stellen zaken kunnen in de komende maanden nog aanleiding 
zijn hiervan af te wijken. In de Najaarsrapportage 2013 wordt daar eventueel op 
teruggekomen. 
 
Dit onderdeel van de beleidsplanning wordt tevens gebruikt om gedurende de 
raadsperiode inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van 
alle (nog actuele) prioriteiten uit het voorgaande collegeprogramma en uit het vigerende 
collegeprogramma 2010 – 2014. In feite is dit dus een permanente evaluatie van nog 
relevante items uit het oude en uit het vigerende collegeprogramma. 
 
De voor 2014 toe te voegen nieuwe punten met een incidenteel karakter worden fictief 
geoormerkt in de reserve beleidsplan en in enkele gevallen in een andere reserve. Per 
jaar worden deze punten opnieuw op nut en noodzaak beoordeeld. In de 
meerjarenbegroting worden deze incidentele lasten wel meegenomen om het totaalbeeld 
compleet te houden. Dit sluit aan bij de filosofie dat de raad het college ten aanzien van 
de begroting slechts voor de eerste jaarschijf van de programmabegroting autoriseert.  
 
Voor de reserve beleidsplan is inzichtelijk gemaakt wat het verloop zal zijn voor de 
komende jaren evenals de (verwachte) financiële voeding. De eerder geoormerkte en/of 
beschikbaar gestelde bedragen in 2011 of eerder in de reserve beleidsplan die nog niet 
zijn aangevraagd of aangewend, worden in 2013 opnieuw op hun merites beoordeeld. 
Indien de budgetten niet meer nodig zijn worden deze bij de najaarsrapportage 
afgevoerd en vloeien (in)direct terug naar de reserve beleidsplan.  
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PROCEDURE 
 
De beleidsplanning volgt (in het verlengde van de Voorjaarsrapportage) dezelfde 
procedure als andere voorstellen, met commissie- en raadsbehandeling. Gezien de aard 
van de beleidsplanning (alle beleidsterreinen kunnen inhoudelijk aan de orde komen), 
vindt behandeling in alle raadscommissies van advies plaats. 
 

Richtlijnen nieuw beleid 

 
Voor het aanleveren van nieuw beleid zijn de volgende richtlijnen opgesteld:  
- nieuw beleid kan alleen worden opgenomen in de eerste jaarschijf van de 

beleidsplanning als er een collegevoorstel en/of raadbesluit aan ten grondslag ligt, 
waarin staat aangegeven “de raad voor te stellen om dit op te nemen in de 
beleidsplanning <jr.X>”.  

- nieuw beleid dat in de tweede tot en met de vierde jaarschijf van de beleidsplanning 
opgenomen moet worden, zal in ieder geval voorgesproken moeten zijn in het DT en  
college; het nieuwe beleid (en de vervangingsinvesteringen) uit het eerste jaar wordt 
automatisch opgenomen in de programmabegroting, waarbij tegelijk met de 
vaststelling van de begroting, de raad het college autoriseert voor het mogen 
aanwenden van de budgetten voor het nieuwe beleid. Uitzonderingen worden 
separaat in de programmabegroting aangegeven onder het hoofdstuk nieuw beleid 
achter in de programmabegroting;  

- elk jaar dient de clustermanager/ afdelingshoofd/eenheidsmanager te beoordelen of 
het opgevoerde nieuwe beleid uit de voorgaande beleidsplanning kan doorschuiven 
naar de eerste jaarschijf van de nieuwe beleidsplanning. Indien dit niet het geval is, 
zal toegelicht moeten worden waarom dit niet kan. Als de doorschuiving wel plaats 
kan vinden, moet voldaan kunnen worden aan het hieronder gestelde punt; 

- bij het beoordelen van het “nieuwe” beleid dat in de eerste jaarschijf moet worden 
opgenomen, wordt getoetst of de uitvoering van het werk/object een aanvang kan 
nemen in het desbetreffende begrotingsjaar. Dit betekent dat de “organisatie” de 
plannen al zodanig concreet moet hebben en ook over de nodige capaciteit moet 
beschikken om daadwerkelijk in het begrotingsjaar tot uitvoering te kunnen 
overgaan;  

- wanneer het in de programmabegroting opgenomen en geraamde nieuwe beleid niet 
tot uitvoering kan komen, dan zal dit via de marap c.q. burap goed gemotiveerd 
toegelicht dienen te worden. 

 
Uitzonderingen:  
In een aantal situaties binnen de beleidsplanning wordt een aantal jaren gespaard om 
middelen vrij te krijgen (ten laste van de reserve beleidsplan). Indien budget nodig is 
voor uitvoering van deze prioriteit dan wordt de raad gevraagd krediet ter beschikking te 
stellen dat ten laste gaat van het “gespaarde” budget. De mogelijkheid om eerder tot 
realisatie over te gaan kan worden overwogen, indien daartoe redenen worden gezien en 
de financiële middelen aanwezig zijn. Hiertoe worden in voorkomende gevallen 
onderbouwde voorstellen naar de raad gebracht. 
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CONCLUSIES 
 
Indien deze beleidsplanning ongewijzigd door de gemeenteraad wordt vastgesteld, kan 
worden geconcludeerd dat:  
 

1. de consequenties van de beleidsplanning 2013 – 2016 leiden tot een materieel 
sluitende meerjarenprogrammabegroting in combinatie met de bezuinigingen fase 
IIIb 2014 - 2017; 

2. afhankelijk van de snelheid van informatie uit Den Haag ten aanzien van 
bezuinigingen op gemeenten voor de periode 2014 en verder, de resultaten van 
de taskforce in één of in twee delen worden gepresenteerd, doch in elk geval in 
juni en mogelijk aanvullend in de periode na de zomervakantie en vóór of 
gelijktijdig met de definitieve aanbieding van de programmabegroting 2014 – 
2017 in oktober aanstaande; 

3. de beleidsplanning niet uitputtend is, omdat er sprake is van organisatorische en 
financiële beperkingen; 

4. de impact van deze beleidsplanning ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de 
programmabegroting 2013(-2016), veel minder nieuw beleid kent, doch nog 
immer groot is, hetgeen de dynamiek tekent; 

5. de reserve beleidsplan voor de realisatie van nieuw beleid, voor deze 
beleidsplanning een rol van betekenis speelt. De reserve krijgt door 
rentetoevoeging en ontoormerking, vanwege doelstelling die niet meer opportuun 
zijn of gerealiseerd voor minder dan de geraamde middelen weliswaar een forse 
injectie (vastgesteld in de raadsvergadering van maart 2013), maar na 
onttrekking ter gedeeltelijke dekking van het negatieve resultaat 2012, de 
lenterapportage 2013, de voorjaarsrapportage 2013 en de incidenteel benodigde 
middelen voor de beleidsplanning 2014 – 2017, resteert er een ongeveer 
€ 200.000 aan niet geoormerkte middelen in de reserve beleidsplan. Op het totaal 
van de reserves en begroting en dat minimaal.   

6. er continu onderzoek wordt verricht naar de risico’s van de gemeente met de 
bijbehorende financiële vertaling. De uitkomsten zijn bepalend voor vaststelling 
van de hoogte van de algemene reserve en voor besluitvorming op het terrein van 
investeringen in grote projecten. 
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ONDERDEEL BELEIDSPLANNING 
 
ALGEMEEN 
In de beleidsplanning wordt een directe relatie gelegd met het collegeprogramma. De 43 
thema’s/prioriteiten uit het collegeprogramma 2010-2014 vormen de basis voor de 
beleidsplanning tot en met 2017. Daarnaast zijn na ampele heroverwegingen nog 
relevante aanvullingen of invullingen op het de beleidsplanning 2013 – 2016 opgenomen 
in het onderdeel beleidsplanning - nieuw beleid. Om de relatie tot het collegeprogramma 
gedurende de gehele raadsperiode zichtbaar te houden, mogen de prioriteiten door het 
opschuiven van de beleidsplanning in de tijd niet uit beeld verdwijnen. Prioriteiten die in 
2010 tot en met 2014 zijn gerealiseerd, blijven daarom wel opgenomen in de nieuwe 
beleidsplanningen, zij het onder een apart hoofdstuk “historische lijst”, achter in de 
beleidsplanning. In de kolom toelichting staat de stand van zaken weergegeven indien 
daartoe aanleiding is.  
 
INDELING 
Het collegeprogramma 2010 - 2014, de aanvullingen hierop en de relevante prioriteiten 
uit de beleidsplanning 2014 – 2017 van deze beleidsplanning worden weergegeven op 
programma- en pijlerniveau. Per prioriteit worden de inspannings- en 
resultaatverplichtingen beschreven, de eenheidsmanager en portefeuillehouder vermeld, 
de maatschappelijk betrokken partijen weergegeven, de planning in jaren en indien van 
toepassing een toelichting weergegeven. 
 
PRIORITEITEN 
De opgenomen prioriteiten kunnen globaal in twee categorieën worden verdeeld: 

1. Kolom 1: niet gerealiseerde, maar nog wel relevante prioriteiten, uit het 
collegeprogramma 2010 – 2014 en de eerdere beleidsplanningen, zijn 
overgenomen onder “Nummer uit eerder vastgestelde documenten”. De 
nummering is divers. Prioriteiten uit het collegeprogramma beginnen met CP, 
gevolgd door jaartallen en een nummer en prioriteiten uit een eerdere 
beleidsplanning beginnen met BP gevolgd door jaartallen en een nummer; 

2. Kolom 2: nieuwe prioriteiten die uit het collegeprogramma, een beleidsplan of 
enig ander beleidsentiteit komen. Aangezien een gemeente zich in een 
dynamische beleidsomgeving bevindt en een beleidsplanning (en zelfs een 
collegeprogramma) een momentopname is, is dit noodzakelijk en gewenst. 
Daarnaast kijkt de beleidsplanning nu verder vooruit dan de huidige raadsperiode 
(en dus het collegeprogramma) en dienen zich om die reden nieuwe prioriteiten 
aan. Deze prioriteiten zijn terug te vinden in kolom 2 “BP (beleidsplanning 2014 – 
2017)”. De nummering loopt van 1401 tot en met 1415. 

 
BTW 
In verband met het BTW-compensatiefonds (BCF) zijn de opgenomen bedragen exclusief 
de te compenseren BTW. Die compensatie geldt in ieder geval niet voor de uitgaven 
betreffende onderwijs, sport (gedeeltelijk) en begraafplaatsen, zodat de daarvoor 
opgenomen prioriteiten zijn geraamd inclusief BTW. 
Voor veel andere prioriteiten geldt echter dat niet elke uitgaaf is belast met BTW, zoals 
salariskosten, subsidies, bijdragen aan derden en dergelijke.  
 
TOELICHTING 
Hier wordt het jaar van uitvoering vermeld en indien noodzakelijk wordt in deze kolom 
een (financiële) toelichting gegeven.  
 
INDICATIEF 
Het bedrag is niet onderbouwd, maar geeft aan in welke orde van grootte beslag zal 
worden gelegd op financiële middelen. Het is verantwoord met behulp hiervan een 
prioriteitsafweging te maken.  
Op basis van later beschikbaar komende gegevens zullen deze ramingen moeten kunnen 
worden bijgesteld. 
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MAXIMUMBUDGET 
Het opgenomen bedrag is niet direct een financiële vertaling van een activiteit, maar in 
feite een financiële randvoorwaarde. De betreffende prioriteit moet zodanig worden 
ingevuld dat het maximumbudget (in de gewone dienst) niet wordt overschreden. 
 
INVESTERINGSMAXIMUM 
Conform maximumbudget, maar dan in de investeringssfeer, met dien verstande dat, 
indien het om gedurende enige jaren terugkerende investeringen gaat, het een 
gemiddelde is. 
 
LEGENDA NUMMERING 
Op deze plaats worden alle prioriteiten kort per programma en pijler weergegeven, 
waarbij de volgende legenda. Als een regel begint met: 

• Toegevoegd, dan gaat het om een nieuw punt van de beleidsplanning 2014 – 
2017 (de dynamiek van een gemeente). Deze rijen zijn grijs (incidenteel 
middelenbeslag), blauw (structureel middelenbeslag) of roze (investeringssom) 
van kleur. 

• Gewijzigd: een item uit de vorige beleidsplanning dat op een onderdeel is 
gewijzigd. Dit kan in tekst zijn, maar ook in gevraagde middelen, incidenteel of 
structureel. Het kleurgebruik is identiek aan de items onder toegevoegd.  

• Uit het collegeprogramma of eerdere beleidsplanningen, dan betreft het een punt 
uit het collegeprogramma 2010 – 2014 of eerdere beleidsplanningen dat nog 
relevant is, en waarvan het wenselijk is om het weer op te nemen in deze nieuwe 
beleidsplanning. Deze rijen zijn niet gekleurd.  

 
Tellingen 
Per begrotingsjaar zijn er steeds drie totaaltellingen gemaakt. De tellingen moeten als 
volgt worden gelezen: 

1. in grijs de benodigde middelen vanuit de toegevoegde en gewijzigde punten van 
de beleidsplanning 2014 - 2017 met een incidenteel karakter. 

2. in blauw de benodigde middelen vanuit de toegevoegde en gewijzigde punten van 
de beleidsplanning 2014 – 2017 met een structureel karakter 

3. in roze de benodigde middelen vanuit de toegevoegde punten van de 
beleidsplanning 2014 – 2017 die geactiveerd worden. 

4. in oranje de bedragen van de bezuinigingen. Naast de totaaltellingen zijn er van 
de bezuinigingen tellingen gemaakt per (sub)pijler.  

 
N.B. Van de punten uit de vorige beleidsplanning 2013 – 2016 zijn geen tellingen 
gemaakt omdat deze bedragen reeds in de begroting 2013 ( - 2016) zijn verwerkt. 
Bedragen bij deze punten zijn wel meegenomen, indien er een mutatie geeft 
plaatsgevonden in de bedragen door: verschuiving in jaren, verhoging of verlaging. Daar 
waar er een mutatie heeft plaatsgevonden, is dit gemarkeerd met een grijze, blauwe of 
roze kleur. 
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DE INHOUD PER PROGRAMMA, PIJLER EN SUBPIJLER IN EEN NOTEDOP 
 
Programma 1: Fysieke leefomgeving, pijler 1: Een groene en schone 
leefomgeving 
- uit de beleidsplanning 2012 – 2015: nr. 1301 € p.m. gemeente Noordoostpolder wil 

Fair Trade gemeente worden; 
- uit de beleidsplanning 2012 – 2015: nr. 1303: € 40.000 structureel voor Groen 

buitenwegen wordt als bezuinigingstaakstelling ingevuld in plaats van een budget als 
pluspost (zie oranjekolom nummer cul/civt17; 

- toegevoegd: nr. 1401: € 50.000 incidenteel voor 2015 en € 50.000 incidenteel voor 
2016 voor vervangende aanplant zieke bomen; 

- toegevoegd: nr. 1402: € 75.000 incidenteel voor 2014 voor nieuwe overeenkomsten 
inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstromen.   

 
 
Programma 1: Fysieke leefomgeving, subpijler 2A: Infrastructuur 
- uit de beleidsplanning 2012 – 2015: nummer 10: lobby voor verbetering openbaar 

vervoer, focus op Kampen – Hanzestation en Lelystad–Zuid en het Noorden; 
- uit de beleidsplanning 2012 – 2015: nr. 904: co-financiering transitiegelden 

incidenteel € 4 miljoen; 
- gewijzigd: nr. 1206: € 105.000 structureel met ingang van 2014 voor het 

Gemeentelijke Verkeer- en VervoerPlan (GVVP); 
- uit de beleidsplanning 2011 – 2014: nummer 7: ontwikkelen integrale visie voor 

onderhoud en beheer openbare ruimte; 
- uit de beleidsplanning 2011 – 2014: nr. 1109: € 50.000 incidenteel voor 2014 ten 

behoeve van aanleg van extra parkeerplaatsen in oudere woonwijken;   
- uit de beleidsplanning 2012 – 2015 nr. 1209: € 4.500.000 incidenteel voor 2015 ten 

behoeve van vervanging beweegbare brug Marknesse; 
- gewijzigd: nr. 1307: € 27.500 verlaging incidenteel 2015, € 25.000 incidenteel 

verlaging 2016 en € 22.500 structureel verhoging voor 2017 en verder voor beheer 
openbare ruimte, sub natuur- en recreatieplas Wellerwaard (zuidelijk plandeel/      
scenario 3;  

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1308: structureel € 330.000 voor 2015 en 
verder voor onderhouden en vervangen bruggen; 

- gewijzigd: nr. 1309: € 125.000 incidenteel lagere lasten voor 2014 en € 125.000 
incidenteel lagere lasten voor 2015 door een 1 jaar latere oplevering van de 
parkeervoorziening in Stadshart Emmeloord; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1310:  incidenteel tot en met 2016 € 10.000 
per jaar voor het onderzoeken, opzetten en inrichten van een accommodatiebeleid; 

- gewijzigd: nr. 1311: € 240.000 voor 2015 incidenteel besparing, € 400.000 voor 
2017 en verder besparing op onderhoud openbare ruimte onder andere door 
verwachte gunstige aanbestedingen. Voor 2014 en verder wordt het onderhoud ook 
weer meegewogen bij de bezuinigingen. 

 
 
Programma 1: Fysieke leefomgeving, subpijler 2B: Openbare orde en veiligheid 
- gewijzigd nr. 15: € 100.000 structureel voor 2015 en verder ten behoeve van de inzet 

van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Hier staat een verwachte inkomst 
tegenover van € 25.000 per jaar als gevolg van het opleggen van boetes; 

- gewijzigd: nr. 1315: € p.m. voor 2014 en verder wegens conform begroten aan de 
begrotingsbijdrage Veiligheidsregio. Wordt meegenomen bij de bezuinigingen fase III; 
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Programma 1: Fysieke leefomgeving, subpijler 3A: Bouwen 
- gewijzigd: nr. 1212: € 37.500 incidenteel voor 2015 voor het  opstellen van een 

structuurvisie en bestemmingsplan landelijk gebied; 
- beleidsplanning 2011 – 2014: nr. 2: structuurvisie rood-voor-rood-principe; 
- beleidsplanning 2011 – 2014: nr. 3; grenzeloos wonen in recreatiegebied 

Wellerwaard; 
- beleidsplanning 2011 – 2014 nr. 18: € 1,2 mln voor brede ontwikkeling van de 

Corridor Emmeloord – Kuinderbos; 
- beleidsplanning 2011 – 2014: nr. 9: Stadshart Emmeloord, bevordering van de bouw 

en oplevering van stadshart Emmeloord; 
 
 
Programma 1: Fysieke leefomgeving, subpijler 3B: Wonen 
- uit de beleidsplanning 2012 – 2015: nr. 5: € 500.000 voor 2012 tot en met 2015 

incidenteel voor het herstructureren van bestaande wijken en kernen, totaal € 2 mln, 
nieuwe tekstbijdrage onder kopje 2013; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016 voor dit punt 5: de dotatie voor 2013 is verlaagd 
met € 200.000 en de dotatie voor 2014 is verhoogd met € 200.000. Per saldo is er 
geen wijziging; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1318: maken van dorpsvisies voor alle dorpen 
in de Noordoostpolder. De lasten worden gedekt uit de middelen voor 
herstructurering; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1319: opstarten van processen/projecten 
door het dorp met relevante partijen. Startbudget voor ieder dorp om zaken op te 
starten. De lasten worden gedekt uit de middelen voor herstructurering; 

- toegevoegd: nr. 1403: € 75.000 structureel voor 2014 en verder voor het actualiseren 
van het bestemmingenplannenbestand; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1320: € p.m. voor haalbaarheid en risico's in 
kaart brengen van het instellen van een Duurzaamheidsregeling en afhankelijk van de 
uitkomsten wordt (g)een duurzaamheidslening ingesteld; 

- toegevoegd: nr. 1404: € 50.000 incidenteel voor 2014 voor het aanpassen van het 
bestemmingsplan en het amoveren van gebouwtjes. 

 
 
Programma 2: Sociale leefbaarheid, pijler 4: Leren in Noordoostpolder 
- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1321: € p.m. voor 2015 en mogelijk verder 

voor subsidie peuterspeelzalen; 
- uit de beleidsplanning 2013 - 2016: nr. 1322: € p.m. voor 2015 en mogelijk verder 

voor het voorkomen van achterstanden bij risicokinderen middels voorschoolse 
opvang; 

- uit de beleidsplanning 2013 - 2016: nr. 1323: € p.m. voor 2015 en verder voor 
handhaving van de wettelijke taak op het gebied van peuterspeelzalen en 
kinderopvang; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1325: beoogde participanten bij elkaar 
brengen en tot overeenkomsten brengen voor inhoudelijke en organisatorische 
samenwerking/-woning; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1326: het aanpassen/investeren in het 
leegstaande eigendom van de gemeente t.b.v. ingebruikgeving/verhuur; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1327: uitbreiding en aanpassing van 
bestaande huisvesting van het Voortgezet onderwijs. 

  
 
Programma 2: Sociale leefbaarheid, subpijler 5A: Sport  
- uit de beleidsplanning 2011 - 2014: nr.: 20: buitensportaccommodaties dorpen; 
- toegevoegd: nr.: 1405: € 250.000 incidenteel voor 2014, € 250.000 incidenteel voor 

2015, € 150.000 incidenteel voor 2016 en € 75.000 incidenteel voor 2017 wegens het 
gefaseerd realiseren van de vastgestelde bezuinigingen van € 330.000. 
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Programma 2: Sociale leefbaarheid, subpijler 5B: Kunst, cultuur en bibliotheek 
- uit de beleidsplanning 2013 - 2016: nr. 1330: € 60.000 structureel voor 2016 en verder 

voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen; 
- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1331: aanbod cultuureducatie en 

ondersteuning onderwijs; 
- uit de beleidsplanning 2013 - 2016: nr. 1332: kunstcollectiebeheer gemeentelijk 

kunstbezit; 
- gewijzigd: nr. 1333/1333a: € 236.000 voor 2014 en verder voor de minimumvariant 

voor verzelfstandiging en samenwerking op gebied van kunst en cultuur. Voor andere 
varianten is er p.m. opgenomen evenals een p.m. post voor frictiekosten. Aanpassing 
kapitaallasten in verband met minder extra onderhoud en meer lasten ICT. Per saldo 
een vermindering met € 46.000 structureel. 

- toegevoegd: nr. 1406/1406a: € 44.500 structureel voor 2014 en verder voor inhuur 
vervangend personeel (docenten, receptie, museum, kunstuitleen) en 0,1 fte voor 
beheer gemeentelijke kunstcollectie. De extra lasten worden gedekt door voor 
eenzelfde bedrag te bezuinigen op de bestuursdienst.   

 
 
 
Programma 2: Sociale leefbaarheid, subpijler 5C: Cultureel erfgoed 
- uit de beleidsplanning 2011 – 2014: nummer 35: Werelderfgoed Nagele en Maison 

d’Artiste; 
- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 23 uit de beleidsplanning 2010 – 2013 

€ 140.000 voor de periode 2009 – 2014 incidenteel ten behoeve van project 
toeristische promotie Schokland en Belvedère, aangevuld met incidenteel € 23.000 
voor 2015 en € 23.000 2016; 

 
 
 
Programma 2: Sociale leefbaarheid, subpijler 6A: Maatschappelijke participatie  
- uit de beleidsplanning 2011 – 2014: nr.: 12: € 75.000 incidenteel voor 2011 en voor 

2012 voor een beleidsplan Sociale structuurvisie; 
- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 18: € 25.000 incidenteel van 2011 naar 2015 

ten behoeve van onderzoek opheffen taalachterstand allochtonen wordt omgezet in 
budget voor het vrouwencentrum en gaat van structureel naar incidenteel; 

- uit de beleidsplanning 2011 – 2014: nr. 22: stimuleren ziekenhuissamenwerking; 
- uit de beleidsplanning 2012 – 2015: nr. 1218: uitvoering geven aan geïndiceerde 

jeugdzorg; 
- uit de beleidsplanning 2010 – 2013: nr. 1035: € 25.000 voor 2014 ten behoeve van 

buurtbemiddeling IGW, zodat de gehele collegeperiode is bestreken; 
- toegevoegd: nr. 1407: € 25.000 structureel vanaf 2015 ten behoeve van 

buurtbemiddeling IGW; 
- toegevoegd: nr. 1408: € € 50.000 structureel voor 2015 en verder ten behoeve van 

werkbudget IGW;  
- gewijzigd: nr. 1036: € 5.000 voor 2014 ten behoeve van ondersteuning van 

wijkplatforms IGW, zodat de hele collegeperiode wordt bestreken. Vanaf 2015 zijn de 
middelen structureel benodigd; 

- uit de beleidsplanning 2011 – 2014: nr. 30: bevorderen behoud Werkplein in 
Emmeloord; 

- uit de beleidsplanning 2010 – 2013: nr. 821: € 29.000 voor 2012 en € 29.000 voor 
2013 incidenteel ten behoeve van samenwerking binnen de keten sociale zekerheid; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1217: incidenteel voor tot en met 2016 het 
bevorderen van een gezonde leefstijl; 

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1336: effectieve schuldhulpverlening, 
conform Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 

- gewijzigd: nr. 1222/1222a: € 66.000 voor 2014 en verder structureel voor 
makelaarsfunctie ten behoeve van vrijwilligerswerk en brede zin en maatschappelijke 
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stage. De decembercirculaire 2012 geeft aan dat financiering stopt en dekking uit de 
WMO-budgetten moet komen; 

- toegevoegd: nr. 1409: p.m. wegens Centrum voor jeugd en gezin, 
opvoedondersteuning door vrijwilligers; 

- toegevoegd: nr. 1410: p.m. incidenteel van 2014 tot en met 2017 voor 
burgerinitiatieven. Bij vervolg Leader moet cofinanciering beschikbaar zijn;  

- toegevoegd: nr. 1411/1411a: € 6.240 voor 2014 en verder structureel voor naleving 
van de drank- en horecawet. De lasten worden gedekt door bezuinigingen op de 
bestuursdienst. 

 
 
Programma 3: Economische ontwikkeling, subpijler 7A: Werk en economie in de 
gemeente 
- uit de beleidsplanning 2011 – 2014: nr. 14: bepaling accenten Integraal 

Gebiedsgericht werken; 
- uit de beleidsplanning 2011 – 2014: nr. 1116: € 25.000 voor 2011 – 2014 ten 

behoeve van Integraal Gebiedsgericht Werken; 
- uit de beleidsplanning 2011 – 2014: nummer 23: medische acquisitie ziekenhuizen; 
- gewijzigd: nummer 28: € 300.000 incidenteel voor 2014 ten behoeve van 

accountmanagement en acquisitie. € 100.000 voor 2015 en verder structureel;  
- uit de beleidsplanning 2011- 2014: nr. 1117: € 25.000 voor 2011 – 2014 incidentele 

middelen accountmanagement en acquisitie ten behoeve van verlaging structurele 
middelen; 

- uit de beleidsplanning 2012 – 2015: nr. 1225: € p.m. voor 2013 en verder voor een 
(exploitabele) Poldertoren als landmark voor Noordoostpolder; 

 
 
Programma 3: Economische ontwikkeling, subpijler 7D: Recreatie 
- uit de beleidsplanning 2012 - 2015: nr.: 1226: € p.m. voor de structurele lasten van 

de aankoop en de incidentele lasten van de aanleg van een evenemententerrein;  
- uit collegeprogramma 2010 - 2014: nr. 4: € 75.000 voor 2012 incidenteel, opstellen 

kaders en randvoorwaarden gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand; 
- uit beleidsplanning 2013 2016: nr. 1339: € 13.500 voor 2013 en € 27.000 voor 2014 

tot en met 2016 voor subsidie kinderboerderij.  
 
 
Programma 4: Dienstverlening en besturen, pijler 8: Dienstverlening 
- uit collegeprogramma 2010 - 2014: nr. 37: € 25.000 voor 2014, incidenteel voor het 

realiseren van de doelstelling loket voor de overheid; 
- uit de beleidsplanning 2010 – 2013: nr. 40: € 137.500 voor 2014 incidenteel voor 

project dienstverlening om dit project als gevolg van diverse tussentijdse 
aanpassingen toch af te kunnen ronden in de collegeperiode; 

- toegevoegd: nr. 1412: € 75.000 voor 2014 incidenteel, € 75.000 voor 2015 
incidenteel en € 75.000 voor 2016 incidenteel, ten behoeve van ontwikkeling visie en  
strategie informatiehuishouding.     

 
 
Programma 4: Dienstverlening en besturen, pijler 9: Bestuur en organisatie 
- uit collegeprogramma 2010 – 2014: nr. 36: € 10.000 voor 2015 incidenteel voor 

Noordoostpolder.nl; 
- uit beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1228: € 32.500 voor 2014 ten behoeve van 

communicatie Stadshart Emmeloord, de budgetten 2012 en 2013 zijn een jaar 
opgeschoven);  

- gewijzigd: nr. 928: € 40.000 voor 2014 incidenteel voor marketing 2018/ 
communicatie; 

- uit collegeprogramma 2010 - 2014: nr. 38: verkennen mogelijkheden om met nadere 
overheden samen te werken; 
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- gewijzigd: 2014: nr. 1344: € 75.000 voor 2014 incidenteel voor het inhuizen van 
concepten voor het zorgplein/werkplein/ondernemersplein is niet meer aan de orde en 
vervalt;  

- uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1345: € p.m. voor 2014 en verder incidenteel 
voor het verstrekken van microkredieten in het kader van ontwikkelingshulp; 

- uit de beleidsplanning 2013 - 2016: nr. 1346: € 50.000 voor 2014 ten behoeve van 
het traject Sezen; 

- toegevoegd: nr. 1413: € 40.000 incidenteel voor 2014, € 20.000 incidenteel voor 
2015 en € 20.000 incidenteel voor 2016 voor onderzoek regionale samenwerking 
communicatie in Flevoland; 

- toegevoegd: nr. 1414: € 40.000 voor 2014 incidenteel ten behoeve van 
implementatie van functiewaarderingssysteem HR 21. 

- Toegevoegd: nr. 1415: € 40.000 voor 2014, € 40.000 voor 2015 en € 40.000 voor 
2016 incidenteel voor beleid internationalisering. 
 

 
Programma 5: Financiën, pijler 10: Financiën 
- Uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1347: € p.m. bezuinigingen rijk fase III.  
- Uit de beleidsplanning 2013 – 2016: nr. 1348: - € 200.000 voor 2014 incidenteel 

wegens vervallen loon- en prijscompensatie ballotagelijst.   
 
 
LEESWIJZER 
Het uitgangspunt voor deze beleidsplanning 2014 – 2017 is het collegeprogramma 2010 
– 2014, de beleidsplanning 2011 – 2014, de beleidsplanning 2012 – 2015 en de 
beleidsplanning 2013 - 2016. In deze nieuwe beleidsplanning 2014 – 2017 zijn voor 2014 
in totaal 15 punten toegevoegd die als een doorwerking gelden van de beleidsplanning 
2013 – 2016. Enkele belangrijke nieuwe punten of wijzigingen op reeds bestaande 
punten zijn: nieuwe overeenkomsten voor afvalinzameling, structurele middelen voor het 
GVVP, BOA’s en acquisitie en accountmanagement, actualisatie bestemmingsplannen en 
gefaseerd realiseren bezuinigingen Sport.  
 
Het overzicht van de beleidsplanning dient als volgt te worden gelezen: 

1. In de eerste kolom staan de nummers uit het collegeprogramma 2010 – 2014 en 
uit de eerdere beleidsplanningen 2010 – 2013 tot en met 2013 – 2016. De 
nummering is divers en begint steeds met CP (= een punt uit collegeprogramma) 
of BP (= een punt uit een beleidsplanning). 

2. In de tweede kolom staan de toegevoegde punten voor 2014 (dynamiek van de 
gemeente) en beginnen met een 15. Er zijn 15 nieuwe/uitgewerkte punten, dus 
loopt de nummering van 1401 tot en met 1415. 

3. In de derde kolom staat de thema-omschrijving. 
4. In de vierde kolom staat of de uitgaven incidenteel of structureel zijn. 
5. In de vijfde kolom de inspanning omschreven. 
6. In de zesde kolom staat het verwachte/beoogde resultaat. 
7. In de zevende kolom staat het middenveld (maatschappelijk betrokken partijen). 
8. In de achtste kolom staat de verantwoordelijke directeur vermeld. 
9. In de negende kolom staat de verantwoordelijke portefeuillehouder vermeld. 
10. In de tiende tot en met dertiende kolom staan de benodigde budgetten/kredieten 

per jaar opgenomen van 2014 tot en met 2017. 
11. In de laatste kolom staan de toelichtingen, voor zover deze van toepassing zijn.  

 
 
 
151715052013 
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Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Nummer 

1301 BP 

2013 - 2016 

Milieu S Fair Trade Fair trade 

gemeente zijn, als 

onderdeel van 

duurzame 

gemeente zijn

E. de 

Vries

A. v.d. Werff

Nummer 

1303 BP 

2013 - 2016 

Groen buitenwegen S Achterstallig onderhoud 

opheffen

Geen achterstallig 

onderhoud groen 

buitenwegen

E. de 

Vries

A. Poppe

1401 Groen I Vervangende aanplant zieke 

bomen

Instandhouding 

groen

E. de 

Vries

A. Poppe

1402 afvalbeleid T Een aantal overeenkomsten 

voor het inzamelen en 

verwerken van huishoudelijk 

afval lopen ten einde

Nieuwe 

overeenkomsten 

voor het inzamelen 

en verwerken van 

huishoudelijke 

afvalstromen.

Het Goed, 

Concern voor 

Werk, 

Orgaworld

E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 10 

CP 2010-

2014

Verkeer en vervoer Lobby voor verbetering 

openbaar vervoer; focus op 

Kampen-Hanzestation, 

Lelystad-Zuid en het Noorden

Aandacht voor 

verbetering 

openbaar vervoer 

bij relevante partijen

Andere over-

heden,       

particuliere 

initiatiefnemers

E. de 

Vries

A. Poppe

Verkeer en vervoer I Transitiegelden Zuiderzeelijn 

(resultaat)

E. de 

Vries

A. v.d. Werff

I

Nummer 

1206 BP 

2012 - 2015

Verkeer en vervoer S GVVP Infrastructuur voor 

een adequate 

verkeer- en 

vervoerafwikkeling

E. de 

Vries

A. Poppe

Programma 1: Fysieke leefomgeving. Subpijler 2A: Infrastructuur

Nummer 

904      BP 

2010-2013

Programma 1: Fysieke leefomgeving. Pijler 1: Een groene en schone leefomgeving
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

p.m. p.m. p.m. p.m. 2012: Fair Trade is een belangrijk uitgangspunt wanneer je als gemeente 

millenniumgemeente wilt zijn.                                                                                             

2013: Zie punt 1445.

-€ 40.000 -€ 40.000 -€ 40.000 -€ 40.000 2012:  Uitvoering wordt gerealiseerd binnen bestaande budgetten. Hiermee komt de 

pluspost uit de oranjekolom van bezuinigingen te vervallen, nummer: cul / civt17.

€ 50.000 € 50.000 € 0 2013: De afgelopen jaren is er een toename van essentaksterfte en iepziekte 

geconstateerd. Hierdoor zijn meerdere bomen gekapt, of moeten nog verwijderd 

worden. De komende 2 jaar wordt onderzocht of er nieuwe aanplant moet gebeuren met 

gelijke soorten of dat een diversiteit en daarmee meer resistentie gehanteerd moet 

worden. Vanaf 2016 wordt gestart met vervangen de aanplant van bomen.

€ 75.000 2013: Begin 2012 loopt de overeenkomst met Orgaworld voor het verwerken van gft 

afval af. Eind 2012 hebben de gezamenlijke gemeenten in Flevoland een onderzoek 

afgerond wat de beste (juridische) mogelijkheden zijn voor een nieuwe overeenkomst 

voor verwerking van gft. Inmiddels zijn er ook gesprekken met andere gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden gestart om te onderzoeken of er een grotere hoeveelheid gft 

afval in de markt kan worden gezet (Europees aanbesteden of inbesteden bij HVC). De 

verwachting is dat in het begin van het eerste kwartaal deze gesprekken kunnen worden 

afgerond en dat het college in het tweede kwartaal 2013 een besluit kan nemen. De 

overeenkomst voor het inzamelen van klein chemisch afval en kringloopgoederen met 

Het Goed loopt in september af. Op verzoek van de gemeente zijn Het Goed en 

Concern voor werk in gesprek om te komen tot een samenwerking en een nieuwe 

overeenkomst. Verder is optimalisatie van de huidige dienstverlening mogelijk. Dekking, 

in principe reserve afvalstoffenheffing. Of de stand voldoende hoog is, is voor nu 

onzeker. 

Realisatie: gehele raadsperiode.

Deze reservering is in 2011 overgebracht naar een bestemmingsreserve. Vanaf het 

eerste jaar wordt dan eveneens rente toegevoegd.                                                                                      

2011: Aan de vernieuwing van de Vollenhoverbrug wordt € 150.000 bijgedragen. De 

bijdragen aan de N50 en aan de Vollenhoverbrug worden naar verwachting niet vóór 

2012 betaald.                                                                                                                               

2013: De bijdrage aan de N50 wordt naar verwachting in 2013 betaald.

2011: Bijdrage Vollenhoverbrug € 150.000.

€ 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 2011: Het GVVP is momenteel in ontwikkeling. Het is op dit moment nog niet duidelijk 

aan te geven welke investeringen er voor de toekomst gewenst zijn. Het GVVP zal een 

Uitvoeringsprogramma bevatten met hierin een globale planning en prioriteitenlijst. Naar 

verwachting zal het GVVP in het derde kwartaal van dit jaar afgerond zijn. Het GGVP 

wordt in 2012 voor de beleidsplanning van 2013 meegenomen,.                                                                                                                     

2012: Het GVVP bestaat uit verschillende onderdelen. Het aan te vragen totaalbedrag is 

opgebouwd uit drie onderdelen. Het eerste betreft de actualisering van de 

wegencategorisering. In enkele wijken van Emmeloord en in enkele dorpen zijn er 

woonstraten die als 30 km/h weg ingericht moeten worden. Dit wordt zoveel mogelijk 

gecombineerd met andere werkzaamheden. Voor het buitengebied speelt nog de 

discussie of er wegen als 60 km/h aangewezen moeten. Hangende deze discussie is 

het voorstel budget te reserveren voor de wegen in het buitengebied. 

29



Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

E. de 

Vries

Nummer 7 

CP 2010-

2014

Visie op onderhoud 

en beheer openbare 

ruimte

Ontwikkelen integrale visie 

voor het onderhoud en 

beheer van de openbare 

ruimte

Beleidsnota 

onderhoud en 

beheer van de 

openbare ruimte

Inwoners,  

onder meer via 

het burgerpanel

E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 

1109 BP 

2011 - 2014

Openbare ruimte I Extra parkeerplaatsen in 

oudere woonwijken 

aanleggen

Geen 

infrastructurele 

problemen in 

bestaande 

woonwijken

Wijkbewoners E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 

1209 BP 

2012 - 2015

Openbare ruimte I Vervangen beweegbare brug 

Marknesserweg / 

Lemstervaart

Een beweegbare 

brug welke veilig is 

en toegankelijk is 

voor de gebruikers

E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 

1307 BP 

2013 - 2016 

Openbare ruimte S Beheer van de natuur- en 

recreatieplas Wellerwaard 

(zuidelijk plandeel/      

scenario 3

Openbare ruimte 

die voldoet aan 

vastgesteld 

onderhouds-niveau

I. Valk W. Schutte

I. Valk

SNummer 

1308 BP 

2013 - 2016 

Openbare ruimte Onderhouden en vervangen 

bruggen. Bij noodzakelijke 

vervanging beschikbaarheid 

over financiële dekking.

Bruggen in goede 

staat

E. de 

Vries

A. Poppe
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

Afhankelijk van de uitkomst kan het budget benut worden voor het treffen van sobere 60 

km/h maatregelen, danwel het aanpakken van verkeersonveilige punten. Een tweede 

onderdeel betreft de aanpak van verkeersknelpunten, zoals onveilige kruispunten. De 

lijst met knelpunten wordt geprioriteerd afgewerkt. 

Noordoostpolder heeft in verhouding met andere gemeenten geen budget voor een 

behoorlijk verkeerseducatieprogramma. Minimaal zou er per inwoner 1 euro besteed 

moeten worden aan verkeerseducatie, op deze manier kan er goed programma worden 

opgezet voor de verschillende leeftijdscategorieën. Uitvoering van het GVVP is 

essentieel voor een goede infrastructuur in de nabije toekomst.

2011: Een visie op de openbare ruimte wordt opgesteld. Deze visie wordt vervolgens 

vertaald in een nota integraal beheer openbare ruimte. Uitvoering 2011/2012.

€ 50.000 Uitvoering  2010/ 2012: Vanaf 2013 is het extra  budget uitgeput. De termijn wordt 

tijdelijk verlengd tot en met 2014.    

2011: Vanaf 2013 is het extra  budget uitgeput. Voor 2012 was geen budget 

beschikbaar en dat is niet volgens het oorspronkelijke plan. Voor 2012 wordt alsnog ook 

€ 50.000 opgenomen.                                                                                                                        

2013: Voor de jaren 2015 en 2017 zijn ook budgetten nodig voor extra parkeerplaatsen.

€ 4.500.000 2011: Voorjaar 2011 wordt het beleidsplan Civiele Kunstwerken aan de raad voorgelegd. 

Uit constructieve herberekeningen blijkt dat de Marknesserbrug niet geschikt is voor het 

huidige verkeer. De lasten worden in zijn geheel gedekt uit de reserve Beleidsplan, 

indirect zit hier het rekeningresultaat 2010 in.                                                                                

2012: In september 2011 is het beleidsplan Civiele Kunstwerken door de raad 

vastgesteld. Voor de vervanging van de vaste objecten zal gereserveerd gaan worden in 

een bestemmingsreserve. De kosten voor de vervanging van de beweegbare bruggen 

worden in principe geactiveerd en zo snel mogelijk afgeschreven. De lasten voor de 

vervanging Marknesserbrug worden gedekt uit de reserve Beleidsplan.

€ 150.000 € 150.000 € 150.000 2012: Betreft extra onderhoudskosten door oplevering recreatiegebied. Het 

onderhoudsniveau is C. Zie ook punt 1216 van de beleidsplanning.                                

2013: De aanleg vindt plaats in 2013 en 2014 en moet nog tot wasdom komen. Het 

onderhoud wordt voor die jaren, i.c. 2015 en 2016, meegenomen in de bestekken voor 

aanleg.

Daar komt bij dat het waarschijnlijk nog wel even duurt voordat de eerste bewoners er 

daadwerkelijk wonen. Met ingang van 2018 en verder bedragen de structurele lasten 

€180.000 in plaats van € 150.000.

2015: 122.500

2016: 125.000

2017: 127.500

-€ 27.500 -€ 25.000 -€ 22.500 

€ 330.000 2012: Bij de jaarrekeningresultaten wordt conform raadsbesluit bezien of er middelen 

moeten worden bestemd voor onderhoud en vervanging van bruggen. Het 

rekeningresultaat van 2011 laat dit niet toe.                                                                       

2012: In september 2011 is het beleidsplan Civiele Kunstwerken door de raad 

vastgesteld. Voor de vervanging van de vaste objecten zal gereserveerd gaan worden in 

een bestemmingsreserve. De kosten voor de vervanging van de beweegbare bruggen 

worden tzt geactiveerd. In 2010 is, de vanaf 2008, structurele storting van 

€ 200.000 beëindigd (bezuiniging fase 1) Voorgesteld wordt om vanaf 2015 € 330.000 

structureel te reserveren in een bestemmingsreserve vervanging vaste objecten. *(T/m 

2025 is 4,7 milj nodig.) Vanuit regulier budget kan vanaf 2015 € 100.000 toegevoegd 

worden aan de reserve. Van de reservering van totaal € 400.000 is 85% van benodigd 

kapitaaluitgaven.

Om voldoende middelen te hebben voor toekomstige vervanging en groot onderhoud 

zou jaarlijks € 430.000 - € 100.000 = € 330.000 gespaard moeten worden. 

€ 330.000 € 330.000 
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Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Nummer 

1309 BP 

2013 - 2016 

Parkeer-voorziening I Realiseren fietsparkeer-

voorziening obv allonge

Kunnen aanbieden 

van ordentelijke 

fiets- en parkeer-

voorziening

I. Valk W. Ruifrok

Nummer 

1310 BP 

2013 - 2016 

Vastgoed beheer I Uitvoeren van onderzoeken 

en analyses 

Effectief 

vastgoedbeheer

E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 

1311 BP 

2013 - 2016 

Openbare ruimte I Een totaalbedrag aan 

bezuinigingen realiseren van 

€ 830.000. Hiervan is 

€30.000 voor bloembakken

Niveau C 

handhaven. 

Doelstelling met 

sterretje. Met deze 

bezuiniging wordt 

niveau C niet 

gehandhaafd

E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 15 

CP 2010-

2014

Inzet buitengewoon 

opsporings-

ambtenaren (BOA)

I :2014   

S: 

vanaf 

2015

inzetten van minimaal twee 

extra buitengewoon 

opsporingsambtenaren 

(BOA)

Preventief en 

repressief effect 

m.b.t. overtredingen

Politie, 

ondernemers-

vereniging 

Lange Nering, 

onderwijs

E. de 

Vries

A. v.d. Werff

Nummer 15 

CP 2010-

2014

Inzet buitengewoon 

opsporings-

ambtenaren (BOA)

I Inzetten van minimaal twee 

extra buitengewoon 

opsporingsambtenaren 

(BOA)

Opbrengst als 

gevolg van 

oplegging boete bij 

handhaven.

Politie, 

ondernemers-

vereniging 

Lange Nering, 

onderwijs

E. de 

Vries

A. v.d. Werff

Nummer 

1315 BP 

2013-2016

Korting 10% 

Veiligheidsregio en 

3% brandweer

S Gewijzigd beleid vaststellen 

waarbij bezuinigingen niet 

meer worden nagestreefd

Volwaardig 

deelnemer 

Veiligheidsregio en 

goede 

veiligheidszorg

Veiligheids-

regio, 

Flevolandse 

gemeenten, 

brandweer 

E. de 

Vries

A. vd Werff

Programma 1: Fysieke leefomgeving. Subpijler 2B: Openbare orde en veiligheid

32



2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

-€ 125.000 2012:  Verschuiving oplevering parkeervoorziening. Zie relatie over Overig 1 van de 

bezuinigingen zoals hieronder is opgenomen.                                                                  

2013: Uitgangspunt is dat de parkeervoorziening medio 2015 in gebruik wordt genomen. 

Door de aard van de lasten dient dit te worden aangemerkt als uitstel van de structureel 

opgenomen last (negatieve bezuiniging "overig 1").

-€ 125.000 -€ 125.000 

€ 10.000 € 10.000 € 10.000 2012: het college heeft recent besloten tot het effectiever organiseren van het 

vastgoedbeheer; om hier nader invulling aan te kunnen geven is het noodzakelijk over 

een budget te kunnen beschikken om onderzoeken en analyses te kunnen uitvoeren.

p.m. p.m. p.m. p.m. 2012: In 2013 worden deze lasten éénmalig binnen het reguliere budget opgevangen. 

De ervaringen zullen aangeven of er ook mogelijkheden zijn voor de latere jaren. Hier is 

een relatie met nummer cul / civt15 uit de onderstaande oranje tabel van de 

bezuinigingen.                                                                                              

2013: In 2015 wordt er € 240.000 bezuinigd op onderhoud openbare ruimten en vanaf 

2016 € 400.000. 

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 2011: Dekking uit de reserve beleidsplan.                                                                         

2013: Het is van belang dat het budget voor de inzet van BOA’s na 2014 structureel 

beschikbaar komt. De inzet van BOA’s ter verbetering van naleefgedrag is niet meer 

weg te denken als gemeentelijke taak. De samenleving vraagt er om dat de gemeente 

aanwezig is in de openbare ruimte om overlast en verloedering tegen te gaan. Het is 

een onomkeerbare ontwikkeling mede omdat de politie zich alleen nog richt op haar 

kerntaken

-€ 25.000 -€ 25.000 -€ 25.000 -€ 25.000 2011: Wordt in mindering gebracht op onttrekking aan reserve beleidsplan.                    

2013: De verwachting is dat de komende jaren de vergoedingsregeling voor het 

uitvaardigen van bestuurlijke strafbeschikkingen wordt gecontinueerd. Dit betekent dat 

door het toepassen van de Bestuurlijke strafbeschikking voor de gemeente inkomsten 

worden gegenereerd

p.m. p.m. p.m. p.m. 2012: Vastgestelde bezuinigingen worden niet gehaald. Verder is er sprake van 

oplopende kosten bij de VR. In 2012 wordt breed  bezien welke mogelijkheden er zijn 

om de lasten terug te dringen. Het nu voorziene tekort voor 2014 en verder  is € 

273.000. Het streven is dit bedrag door bezuinigingen naar beneden te brengen. Het 

tekort voor 2013 wordt vooralsnog niet in de beleidsplanning verwerkt, omdat 

bezuinigingsbesprekingen kunnen leiden tot andere bedragen. De huidige stand van 

zaken geeft een tekort van circa €173.000 voor 2013 en € 273.000 voor 2014 en verder. 

In deze beleidsplanning wordt deze post p.m. meegenomen. In de begroting 2013 - 

2016  zullen ceteris paribus de bovenvermelde bedragen wel als extra kosten worden 

opgevoerd. In de bezuinigingen fase III worden de extra benodigde middelen  

meegenomen. Relatie met de nummer fys 6, fys 7 en overig 3 uit oranje tabel. (Fase III 

eventueel € 50.000 extra).                                                                            

2013: Naar aanleiding van de begroting 2014 - 2017 van de Veiligheidsregio ontstaat 

vooralsnog een lagere last in de gemeentelijke begroting die in de bezuinigingen zijn 

meegenomen. Het gaat om structureel € 36.000 vanaf 2014.
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Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Nummer 

1212 BP 

2012 - 2015

MSB                      

(MER,  

structuurvisie en 

bestemmingsplan 

Landelijk Gebied) 

Voorheen 

structuurvisie

I Opstellen van een 

structuurvisie en 

bestemmingsplan landelijk 

gebied. Opstellen van een 

structuurvisie, een 

bestemmingsplan Landelijk 

Gebied en 2 daartoe 

noodzakelijke (afzonderlijke) 

milieu-effect-rapportages

Voldoen aan een 

wettelijke 

verplichting: het 

hebben van een 

structuurvisie en 

een actueel 

bestemmingsplan 

Overleg met 

partners 

vooroverleg; 

m.n. Rijksdienst 

Cultureel 

Erfgoed en 

provincies 

Overijssel en 

Flevoland 

I. Valk W. Schutte

Nummer 2  

CP 2010-

2014

Rood voor Rood 

principe

De lijn in de structuurvisie 

over het Rood voor Rood-

principe continueren 

De evaluatie van de 

structuurvisie geeft 

helderheid over 

vervolg Rood voor 

Rood

De evaluatie 

inwoners en 

LTO betrekken  

I. Valk W. Schutte

Nummer 3  

CP 2010-

2014

Grenzenloos wonen 

in recreatiegebied 

de Wellerwaard

Het concept Grenzenloos 

Wonen in recreatiegebied de 

Wellerwaard mogelijk maken

Grenzeloos Wonen 

in de Wellerwaard

Overleg met 

gebieds-

partners, zoals  

waterschap en 

provincie

I. Valk W. Schutte

Brede ontwikkeling 

Corridor Emmeloord-

Kuinderbos    

I. Valk W. Schutte

Subsidies ILG E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 9  

CP 2010-

2014

Stadshart 

Emmeloord

Bevorderen van de  bouw en 

oplevering van de laatste 

fase van Stadshart 

Emmeloord

Stadshart 

Emmeloord wordt in 

2014 opgeleverd

Participatie is 

binnen het pro-

ject geregeld, 

namelijk 

ondernemers en 

belangen-

groepen

I. Valk W. Ruifrok

Nummer 18        

BP 2010-

2013

Programma 1: Een veilige en bereikbare leefomgeving. Subpijler 3A: Bouwen
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 75.000 € 37.500 2011:

In verband met het noodzakelijk gebleken uitstel van de vaststelling van de 

structuurvisie 2020 en het bestemmingsplan landelijk gebied 2010 is in 2012 aanvullend 

budget nodig voor de uitvoering van werkzaamheden om de consequenties van de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te verwerken in de planvormingsprocessen.                                                                                                   

2012: Alle zaken rondom de structuurvisie zijn nu gebundeld opgenomen onder MSB, 

inclusief projectleiding.                                                                                                             

2013: Het project loopt door tot halverwege 2015 en daarom dient het budget te worden 

aangevuld voor een half jaar projectleiding. 

2010: Evaluatie in 2014.

2011: Realisatie tussen 2014 en 2020.

2010:

Het totale bedrag voor de Corridor in de ILG is €5,1 mln. Hiervan is € 4,8 mln 

beschikbaar. Dit verschil zal echter worden overbrugd door rente-toevoegingen. Het 

bedrag bestaat uit 7 maal (2007-2013) € 300.000 per jaar = € 2,1 mln. Daarbij opgeteld 

de € 2,7 mln van het Afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad, maakt € 4,8 mln.

In deze beleidsplanning is € 3,2 mln zichtbaar (gelijkelijk verdeeld). 

In eerdere jaarschijven heeft € 1,6 mln gestaan.

Restant co-financieringdeel van € 2,1 miljoen

2011:  Volgens planning valt realisatiefase van De Deel in 2012/2013. Voor 

communicatieaspecten zie punt 1226.                                                                              

2012:  Volgens planning valt realisatiefase van De Deel in de periode 2012/2014. Voor 

communicatieaspecten zie punt 1226.                                                                               

2013: Uitvoering van De Deel wordt voorzien voor 2013 - 2015. 
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Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Herstructurering van 

de bestaande kernen 

en wijken

I In beeld brengen en 

prioriteren waar herstruc-

turering nodig is (te starten bij 

Emmeloord-Oost) 

Beleidsnota 

Herstructurering 

(inclusief dekking 

vanuit 

grondexploitatie)

E. de 

Vries

W. Ruifrok

E. de 

Vries

W. Ruifrok

E. de 

Vries

W. Ruifrok

E. de 

Vries

W. Ruifrok

Nummer 

1318 BP 

2013-2016

Dorpsvisie I Maken van dorpsvisies voor 

alle dorpen in de 

Noordoostpolder

Dorpsvisies met 

uitvoeringsplan en 

prioritering

E. de 

Vries

W. Ruifrok

Nummer 

1319 BP 

2013-2016

Dorpsvisie I Opstarten van 

processen/projecten door het 

dorp met relevante partijen. 

Startbudget voor ieder dorp 

om zaken op te starten

Overzicht met 

strategische 

projecten en 

procesafspraken 

voortvloeiend uit de 

dorpsvisie

E. de 

Vries

W. Ruifrok

1403 Actualisatie 

bestemmings-

plannen

S Het actualiseren van het 

bestemmingsplannenbestand

Een actueel 

bestemmings-

plannenbestand

E. de 

Vries

W. Schutte

Nummer 5  

CP 2010-

2014

Programma 1: Fysieke leefomgeving. Subpijler 3B: Wonen
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 500.000 € 500.000 € 0 Uitvoering 2011 ter grootte van € 500.000. De werkzaamheden zijn incidenteel van aard 

en bestrijken een periode van 4 jaren. Naast de €500.000 moet er een bijdrage vanuit 

bestaande reserves komen.                                                                                                                     

2011:                                                                                                                             

In de periode 2012-2015  zijn  financiële middelen nodig voor de herstructurering van de 

dorpen. Het gaat hier niet om proces- en plankosten maar kosten voor de 

daadwerkelijke uitvoering. (de schop in de grond) Een herstructurering kost veel geld en 

de opgave binnen de polder is groot. 

Na Nagele zal er als uitwerking op de actieplannen van de dorpsvisies ook in de andere 

dorpen geherstructureerd. De toekomstige winsten van grondexploitaties zullen hiervoor 

onvoldoende zijn. 

De middelen kunnen ook worden ingezet voor andere dorpen.                                .

2013: Er is een ontwikkelperspectief gemaakt samen met de RCE, provincie en 

Mercatus. Op basis van dit perspectief heeft het Ministerie van OCW 1,5 miljoen 

toegezegd voor Nagele. Er is een cofinancieringsbehoefte van € 1,5 miljoen. Het 

ontwikkelperspectief beschrijft de projecten die nodig zijn om Nagele weer vitaal en 

leefbaar te maken en haar cultuurhistorische betekenis te laten herleven

€ 200.000 2012: De toevoegingen aan de reserve herstructurering wordt voor de jaren 2013 en 

2014 anders verdeeld door € 200.000 minder te storten in 2013 en € 200.000 meer in 

2014. Per saldo verandert er niets.

Bij Nagele is bij de totstandkoming van het projecplan voor het kerngebied al gebleken 

dat het een lastige en soms onmogelijke opgave is om kostendekkend te ontwikkelen. 

Daarbij komen de kosten voor inrichting voor de openbare ruimte om een 

samenhangend geheel te realiseren. De middelen zijn ook noodzakelijk voor 

herstructurering in andere dorpen. Dekking uit reserve Beleidsplan.

2012: Inzicht in de herstructureringsopgave vanuit de invalshoek wonen wordt verkregen 

in de woonvisie 2.0. Aan de hand van prioritering en een uitvoeringsprogramma wordt de 

benodigde inzet in de Woonvisie nader gespecificeerd. Het hier genoemde bedrag is 

voor daadwerkelijke uitvoering, het betreft hier geen plan of proceskosten. Door de 

terugval van de grondexploitaties kan de herstructureringsopgave hieruit niet gedekt 

worden

2012: Het betreft hier alleen procesgeld om de dorpsvisies te ondersteunen en te 

begeleiden. Deze lasten kunnen worden gedekt uit de reserveringen voor 

herstructurering.

2012: Het betreft hier alleen "startgeld". Voorbeeld Kraggenburg, opzetten van een 

digitale enquête (kwantiteit) en vervolgens bijeenkomsten (kwaliteit) om de woningvraag 

(naam en rugnummers boven water te krijgen). Dit kan per dorp verschillen. Deze lasten 

kunnen worden gedekt uit de reserveringen voor herstructurering. 

€ 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 2013: In 2013 loopt het project NOP-DROP ten einde. De gemeente beschikt dan over 

een actueel (jonger dan 10 jaar) bestemmingsplannenbestand. Het is een wettelijke 

plicht om dit bestand ook actueel te houden. Hiervoor dienen jaarlijks (een aantal) 

plannen geactualiseerd te worden. Als een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar 

kunnen geen leges meer in rekening worden gebracht.
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Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

E. de 

Vries

W. Ruifrok en 

A. Poppe

E. de 

Vries

W. Ruifrok en 

A. Poppe

1404 Bestemmings-

plannen en bouw

I Aanpassen bestemmingsplan 

en amoveren gebouwtjes.

Adequaat 

bestemmingsplan 

en opheffen niet 

meer functionele 

gebouwen.

A.v.d. 

Werff

W. Ruifrok en 

A. Poppe

Nummer 

1321 BP 

2013-2016

Voorschoolse 

Periode

I/S Subsidie peuterspeelzalen Uitvoering 

peuterspeelzaal-

werk

SPN E. de 

Vries

W. Ruifrok

Nummer 

1322 BP 

2013-2016

Voorschoolse 

Periode

I/S Opstapje/opstap Voorkomen van 

achterstanden bij 

risico kinderen

Carrefour E. de 

Vries

H.Bogaards

Nummer 

1323 BP 

2013-2016

Voorschoolse 

Periode

I/S Handhaving peuterspeelzalen 

en kinderopvang

Uitvoering wettelijke 

taak

SPN, 

kinderopvang 

en gastouders

E. de 

Vries

W. Ruifrok

Nummer 

1325 BP 

2013-2016

Ontwikkeling 

Kindcentra

I Beoogde participanten bij 

elkaar brengen en tot 

overeenkomsten brengen 

voor inhoudelijke en 

organisatorische 

samenwerking/-woning  

Een kindcentrum 

voor alle dorpen

Alle betrokken 

instellingen als 

mogelijke 

participanten

E. de 

Vries

W. Ruifrok

INummer 

1320 BP 

2013-2016

Haalbaarheid en risico's in 

kaart brengen van het 

instellen van een 

Duurzaamheidsregeling en 

afhankelijk van de uitkomsten 

wordt (g)een 

duurzaamheidslening 

ingesteld.

Haalbaarheids-

onderzoek en 

regeling 

Duurzaamheids-

lening

Duurzaamheids-

lening

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Pijler 4: Leren in Noordoostpolder 
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

2013: De Duurzaamheidslening is een aantrekkelijke lening met een lage rente voor 

particuliere woningbezitters. Gemeenten kunnen de Duurzaamheidslening inzetten om 

hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en de bestaande woningvoorraad 

energiezuiniger te maken. De aflossing en rente kunnen de woningeigenaren in de 

meeste gevallen betalen met de gerealiseerde energiebesparingen door hun 

investeringen.

Wanneer het fonds wordt beëindigd, vloeien de gelden inclusief rente maar exclusief 

beheerskosten (0,5%) terug naar de gemeente. De aflossing van leningen duurt 

maximaal 10 jaar. Na het beëindigen van het fonds vloeien de gelden binnen 10 jaar 

terug (niet-revolverend), bij een revolverend systeem worden aflossingen onmiddellijk 

weer voor 10 jaar weggezet en is er geen einddatum tot het moment dat de gemeente 

besluit de leningen te stoppen.  De duurzaamheidsleningen zijn opgenomen in de 

woonvisie en daarin staat dat € 200.000 wordt ingeruimd voor duurzaamheidsleningen 

met dekking de herstructureringsmiddelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 

p.m. post van de beleidsplanning 2013 - 2016. Behandeling van het  

duurzaamheidsleningenvoorstel vindt plaats in de juniraad 2013, tegelijk met de 

beleidsplanning 2014 - 2017.                                                                                              

Voor de lening zal een reserve voor dezelfde omvang moeten worden gevormd. Deze 

lasten kunnen mogelijk worden gedekt uit de reserveringen voor herstructurering.  Het 

betreft hier een wens van de raad.

€ 50.000 2013: Uit overleg en onderzoek is gebleken dat een aanpassing van het 

bestemmingsplan en herinrichting noodzakelijk is. Daarnaast is er het streven om  de 

facilitaire gebouwen die op elke staanplaats aanwezig zijn af te stoten en/of af te breken. 

Uitvoering 2014. 

p.m. p.m. p.m 2012: De uitvoering van de nota voorschools wordt tot 1-1-2015 voor een groot deel 

bekostigd (± 75%) door een specifieke uitkering van het Rijk. Er is geen zekerheid over 

het vervolg van deze uitkering. Uitgegaan wordt  van een halvering van de uitkering. Dit 

heeft gevolgen voor de  genoemde onderdelen. Voor het peuterspeelzaalwerk is er een 

relatie met de ontwikkeling kindcentra, het centrum voor jeugd en de decentralisatie 

jeugdzorg. De verwachting is dat het rijk de bekostiging ook na 2014 zal voortzetten. 

Mogelijk in een andere vorm. Als het rijk de financiering stopzet of verlaagt, wordt het 

beleid beoordeeld op wettelijke verplichting.

p.m. p.m. p.m 2012: Zie opmerking bij peuterspeelzaalwerk. Voor Opstapje is er een relatie met het 

centrum jeugd en gezin en decentralisatie van de jeugdzorg. De verwachting is dat het 

rijk de bekostiging ook na 2014 zal voortzetten. Mogelijk in een andere vorm. Al het rijk 

de financiering stopzet of verlaagt, wordt het beleid beoordeeld op wettelijke verplichting.

p.m. p.m. p.m 2012:  Het gaat om de uitvoering van een wettelijke taak waarvoor gemeentelijke 

middelen beschikbaar moeten zijn en blijven. Gemeenten hebben als wettelijke taak om 

een klein deel van de peuters de gelegenheid te geven om gebruik te maken van 

peuterspeelzalen met als doel de peuters goed voor te bereiden op de basisschool. Dat 

noemt men doelgroeppeuters. De verwachting is dat het rijk de bekostiging ook na 2014 

zal voortzetten. Mogelijk in een andere vorm. Als het rijk de financiering stopzet of 

verlaagt, wordt het beleid beoordeeld op wettelijke verplichtingen

Nota Kindcentra is aangenomen medio 2011. In 2e helft 2011 zijn de bijeenkomsten met 

de mogelijke participanten gestart. In 2012 zal dit tot intentie-overeenkomsten moeten 

leiden voor op zijn minst een drietal pilots. Ter stimulering van deze ontwikkeling zou het 

nodig kunnen zijn dat de gemeente op enig moment bijdraagt in enkele 

ontwikkelingskosten. 
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Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Nummer 

1326 BP 

2013-2016

Investeringen 

invulling Ring 1, 

Nagele

I Het aanpassen/investeren in 

het leegstaande eigendom 

van de gemeente t.b.v. 

ingebruikgeving/verhuur 

Een ingebruik 

zijnde en 

gedeeltelijk 

verhuurd gebouw

Kinderopvang, 

huisarts, ZONL, 

SPN/ Zeeschelp

E. de 

Vries

W. Ruifrok

Nummer 

1327 BP 

2013-2016

Voortgezet 

onderwijs. Realisatie 

huisvesting 

Centrum voor 

beroepsonderwijs

I Uitbreiding en aanpassing 

van bestaande huisvesting 

van het Voortgezet onderwijs

Beroepsgerichte 

accommodaties 

aansluitend bij 

CVBO

Emelwerda, 

ZZC, ROC FP 

en bedrijven en 

instellingen

E. de 

Vries

W. Ruifrok

Nummer 20 

CP 2010-

2014

Buitensport-

accommodaties 

dorpen

Inventariseren van de staat 

van onderhoud 

buitensportaccommodaties 

dorpen

Inzicht in de staat 

van onderhoud 

buitensportaccom-

modaties dorpen

Sportvereni-

gingen 

E. de 

Vries

P.Vermeulen

1405 Sport-

accommodaties

I Bezuiniging is niet 

gerealiseerd

Uitstel realisatie 

bezuinigingen

E.de 

Vries

P.Vermeulen

Nummer 

1330 BP 

2013-2016

Kunst en cultuur S Groot onderhoud 

gemeentelijke gebouwen

Onderhoud aan de 

gemeentelijke 

gebouwen

E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 

1331 BP 

2013-2016

Cuza S Steunfunctie onderwijs Aanbod 

cultuureducatie en 

ondersteuning 

onderwijs

I. Valk W. Ruifrok

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Subpijler 5B: Kunst, cultuur en bibliotheek

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Pijler 5A: Sport 
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

Op basis van de onderwijsregelgeving wordt de gemeente eigenaar van het gebouw. 

Het gebouw is door AVES verlaten en wordt niet meer voor onderwijs gebruikt. Op grond 

van de status van rijksmonument kan het gebouw niet worden gesloopt. Het gebouw 

buiten gebruik laten met daarmee een aannemelijke verpaupering is gelet op de 

leefbaarheid niet wenselijk. De voorziene investeringen kunnen mogelijk deels door 

belanghebbende worden bekostigd. Een alternatief is het gemeentelijke deel te 

bekostigen uit de herstructureringsgelden.

p.m. Binnen het budget onderwijshuisvesting is op dit moment € 5 mln beschikbaar. Voor het 

realiseren van de huisvesting van het CVBO is echter minimaal € 7,5 mln noodzakelijk. 

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat deze andere € 2,5 mln bij de 

betrokken andere partijen vandaan moet komen. Deze € 2,5 mln is als resultaat echter 

onzeker. Om die reden ligt het in de bedoeling van portefeuillehouder om een financiële 

ruimte te realiseren die uiteindelijk als een soort - garantiebedrag/suppletie- kan worden 

ingezet als er een aanzienlijk bedrag door een pp-constructie bij elkaar wordt gebracht 

maar niet de volledige € 2,5 mln. Uiteraard is het onderhandelingstechnisch gezien 

onhandig als een dergelijke garantiesom openlijk bekend wordt. 

Realisatie in 2011/2012.                                                                                                    

Dit "Dit punt heeft een relatie met punt 1329: Getracht wordt de hoogst noodzakelijk 

werkzaamheden te bekostigen uit bestaande onderhoudsbudgetten. Voor een deel gaat 

het ook om de IJsbaan. Het is in eerste instantie een zaak van de vereniging(en). Dit 

punt is terug te vinden in het onderdeel Historie".

€ 250.000 € 250.000 € 150.000 € 75.000 2013: De bezuinigen sport van € 330.000 nemen langer tijd in beslag voordat ze 

geëffectueerd kunnen worden. Het gaat om een grote operatie i.v.m. leefbaarheid in 

dorpen. In 2014 is de eerste € 80.000 te realiseren door een beperktere wijze van 

sporthalbeheer.

€ 60.000 € 60.000 2012: Bij het instellen van de voorziening groot onderhoud voor de gemeentelijke 

gebouwen is de indexatie niet meegenomen. Tot 2015 levert dit vanwege de huidige 

economische omstandigheden nog geen problemen op daarna is een aanvulling 

noodzakelijk om het onderhoudsniveau te kunnen handhaven.

2012: Vanaf 2013 geen subsidie meer van de provincie (€ 110.000 per jaar). Dit bedrag 

staat wel structureel in de begroting. College neemt begin 2013 een besluit over 

mogelijk locale financieringen. 
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gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

I Verzelfstandiging en 

samenwerking op gebied van 

kunst en cultuur: mogelijke 

frictiekosten verzelfstandiging 

en fusie.

Verzelfstandigd en 

nieuw gevormd  

centrum voor 

kunstzinnige 

vorming c.a.

Theater, Cuza 

en Schokland

I. Valk W. Ruifrok

S Verzelfstandiging en 

samenwerking op gebied van 

kunst en cultuur: extra 

structurele kosten voor 

variant autonome 

ontwikkeling huidige 

instellingen.

Verzelfstandigd en 

nieuw gevormd  

centrum voor 

kunstzinnige 

vorming c.a.

Theater, Cuza 

en Schokland

I. Valk W. Ruifrok

Nummer 

1333a BP 

2013-2016

Centrum 

kunstzinnige 

vorming

S Verzelfstandiging en 

samenwerking op gebied van 

kunst en cultuur: extra 

structurele kosten voor 

variant autonome 

ontwikkeling huidige 

instellingen.

Verzelfstandigd en 

nieuw gevormd  

centrum voor 

kunstzinnige 

vorming c.a.

I. Valk W. Ruifrok

S Verzelfstandiging en 

samenwerking op gebied van 

kunst en cultuur: mogelijke 

extra kosten voor variant 

Cultuurbedrijf.

Verzelfstandigd en 

nieuw gevormd  

centrum voor 

kunstzinnige 

vorming c.a.

I. Valk

1406 Cuza S Afdeling Culturele Zaken 

heeft op drie locaties een 

publieksfunctie. De huidige 

formatie is te beperkt om bij 

ziekte en verlof deze functies 

tijdig te compenseren om de 

service naar de klanten en 

leerlingen te waarborgen.

Serviceniveau 

klanten en 

leerlingen 

waarborgen.

Burgers. I. Valk W. Ruifrok

1406a Cuza S Afdeling Culturele Zaken 

heeft op drie locaties een 

publieksfunctie. De huidige 

formatie is te beperkt om bij 

ziekte en verlof deze functies 

tijdig te compenseren om de 

service naar de klanten en 

leerlingen te waarborgen.

Serviceniveau 

klanten en 

leerlingen 

waarborgen.

Burgers. I. Valk W. Ruifrok

Nummer 35 

CP 2010-

2014

Werelderfgoed 

Nagele en Maison 

d’Artiste

Inzetten op Nagele als 

tweede werelderfgoed binnen 

Noordoostpolder inclusief 

bevorderen van de komst van 

het Maison d’Artiste

Vergroten kans dat 

Nagele tweede 

werelderfgoed 

binnen Noordoost-

polder wordt 

inclusief vergroten 

van de kans op de 

komst van het 

Maison d’Artiste

Bewoners 

Nagele, 

recreatiesector

E.de 

Vries

A. v.d. Werff

Nummer 

1333 BP 

2013-2016

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Subpijler 5C: Cultureel erfgoed 

Centrum 

kunstzinnige 

vorming
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 p.m. 2012: Verzelfstandiging van CUZA/samengaan met theater.

Dit omvat theater en Cuza (Muzisch Centrum en museum schokland). De definitieve 

kosten hangen af van de keuzen die wordt gemaakt. Het vermelde bedrag is indicatief 

en betreft de autonome variant op basis van de businesscasestudie.

 €     236.000  €     236.000  €     236.000  €     236.000 Betreft variant autonome ontwikkeling instellingen.

 €      -46.000  €      -46.000  €      -46.000  €      -46.000 Aanpassing budget ivm minder extra onderhoud en meer kapitaallasten ICT. Per saldo 

een afname met € 46.000. 

 p.m.  p.m.  p.m.  p.m. Betreft variant Cultuurbedrijf.

€ 44.500 € 44.500 € 44.500 € 44.500 2013: Inhuur van vervangend personeel (docenten, receptie Muzisch Centrum, Museum 

Schokland en Kunstuitleen) heeft bij Cuza altijd plaatsgevonden om het serviceniveau 

en de openingstijden te garanderen. Jaarlijks wordt hierbij de begroting overschreden. 

Aangezien de openingstijden gerelateerd zijn aan de inkomsten (lesgeld, entree, 

abonnementen) is inperking daarvan niet wenselijk. Daarnaast is uitbreiding van de 

formatie nodig met 0,1 fte om het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie goed te 

borgen (€ 4.500).

-€ 44.500 -€ 44.500 -€ 44.500 -€ 44.500 2013: De lasten worden gedekt uit bezuinigingen op de bestuursdienst.

2011: De gemeenteraad heeft tegen de voordracht van Noordoostpolder als kandidaat 

voor de Herziene Voorlopige Lijst Werelderfgoed gestemd. Als de staatssecretaris 

besluit Noordoostpolder niet op de Voorlopige Lijst te plaatsen, betekent dit ook dat de 

nominatie van Nagele van de baan is. Het college zet wel in op behoud en herstel van 

Nagele als uniek cultureel erfgoed, inclusief de ontwikkeling van het kerngebied.                                                                                 
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BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Cultuur

Nummer 12 

CP 2010-

2014

Sociale 

structuurvisie

Beleidsplan sociale 

structuurvisie; 

zorgclusters in Ens, 

Creil, Marknesse en 

Emmeloord

Dorpsbesturen E. de 

Vries

H. Bogaards

S Onderzoeken van de 

mogelijkheden om extra te 

kunnen investeren in beter 

taalgebruik bij allochtonen 

inclusief uitvoeringsplan

Beter taalgebruik 

van allochtonen en 

daardoor betere 

integratie

ROC, biblio-

theek, kinder-

opvang en 

peuterspeel-

zaal en 

toeleiders UWV 

etc.

E. de 

Vries

H. Bogaards

I Ondersteunen 

vrouwencentrum

E. de 

Vries

Nummer 22  

CP 2010-

2014

Ziekenhuizen – 

samenwerking

Stimuleren van 

samenwerking tussen de 

twee binnen de gemeente 

gevestigde (dependances)  

ziekenhuizen

Meer samenwerking 

tussen de 

ziekenhuizen in 

Emmeloord

Beide 

ziekenhuizen

E. de 

Vries

H. Bogaards

Nummer 

1218 BP 

2012 - 2015

Jeugdzorg Transitie Jeugdzorg Uitvoering 

geïndiceerde 

jeugdzorg

BJZ, 

instellingen 

geïndiceerde 

jeugdzorg

E.de 

Vries

H. Bogaards

Nummer 

1035      BP 

2010-2013

Buurtbemiddeling I Partijen bij elkaar brengen Mercatus en 

Carrefour

I. Valk W.Ruifrok

1407 Buurtbemiddeling S Partijen bij elkaar brengen Mercatus en 

Carrefour

I. Valk W.Ruifrok

1408 Werkbudget IGW S Adequaat kunnen reageren 

op vragen van uit de 

samenleving.

I. Valk W.Ruifrok

E. de 

Vries

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Subpijler 6A: Maatschappelijke participatie

Bij de toeristische promotie 

gebruik maken van de 

bijzondere waarde van 

werelderfgoed Schokland, 

Museum Nagele en het 

Belvedèregebied Noord-

oostpolder (inspanning).

Taalachterstand 

allochtonen

Nummer 23        

BP 2010-

2013

Nummer 18  

CP 2010-

2014

I A. v.d. Werff
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2010: De totale uitvoeringskosten worden geraamd op  € 420.000. De 

uitvoeringsperiode is 6 jaar. De kosten worden gelijkelijk verdeeld over (provincie, 

stichting  Flevolandschap en gemeente) 2009 - 2014. Dekking reserve beleidsplan.

€ 23.000 € 23.000 2012: Extra budget voor 2015 en 2016 vanwege uitvoering PPP2, dit is cofinanciering 

aan een subsidie-aanvraag bij het Rijk in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte.                                                                                                                

2013: Voor het PPP2 wordt een participatieplan gemaakt.  

2011/2012:                                                                                              

Aanvankelijk was het budget volledig in 2011 opgenomen. Het collegeprogramma ademt 

dat de verdeling over twee jaar plaats moet vinden.

-€ 25.000 -€ 25.000 -€ 25.000 -€ 25.000 2011: Uitvoering 2011 – 2014. Verkennend onderzoek was voorzien in 2010  maar heeft 

geen doorgang gevonden. Thans  verkennend onderzoek wordt nu in 2011 voorzien. 

Nadien uitvoering 2011- 20114. De budgetten zijn alle met één jaar verschoven. 

Realisatie in de periode 2012 - 2015. Over deze voorgestelde verschuiving moet 

besloten worden. Hij brengt hiermee de primitieve raming van 2011 terug naar €0 en zet 

deze als het ware in 2015.

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 2012: Uit verkennend onderzoek is naar voren gekomen dat de boogde methodiek "to-

gether-to-get there" niet toepasbaar is in NOP. De middelen zullen voor het beoogde 

doel worden ingezet als structurele subsidie voor het vrouwencentrum NOP waar 

voornamelijk allochtone vrouwen zijn aangesloten. Beter taalgebruik door allochtonen 

kan middels deelname aan (speciale) talige activiteiten van het vrouwencentrum worden 

bereikt  via de vrouwen in het huisgezin. Bekostigen uit de reserve inburgering.

Gehele raadsperiode.                                                                                                       

2013: Jaarlijks worden gesprekken gevoerd met de beide ziekenhuizen en verzekeraar 

Achmea. Inzet daarbij is waarborging van het niveau en de kwaliteit van de 

gezondheidszorg in onze gemeente. Onderdeel hiervan maakt uit verkenning van 

mogelijkheden van samenwerking tussen de ziekenhuizen

2011: Nieuwe ontwikkeling is dat de jeugdzorg wordt overgeheveld van provincie naar 

gemeente. Voorbereidende werkzaamheden zijn in gang gezet. Op de rijksmiddelen 

wordt een korting van € 300 miljoen toegepast. Financiële consequenties van deze 

ontwikkeling zijn op dit moment nog niet duidelijk.

€ 25.000 2010:

Dit project is geïnitieerd vanuit het project IGW.  De uitvoering van het project is 

neergelegd bij Carrefour. Dekking reserve beleidsplan.                                                                                             

2011: Dit project is geïnitieerd vanuit IGW. De kosten worden verdeeld tussen Mercatus 

en gemeente Noordoostpolder. De uitvoering van het project is neergelegd bij Carrefour. 

Dekking reserve beleidsplan. Tot einde collegeperiode.

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 2013 : Dit project is geïnitieerd vanuit IGW. De kosten worden verdeeld tussen Mercatus 

en gemeente Noordoostpolder. De uitvoering van het project is neergelegd bij Carrefour. 

Buurtbemiddeling zorgt ervoor dat in een vroegtijdig stadium ingegrepen wordt bij 

overlast.  Door vroegtijdig in te grijpen neemt de kans op langslepende of hevige 

conflicten af. Alle vier de IGW partners hebben hier baat bij. Beoogd wordt dit beleid ook 

na de huidige periode voort te zetten.

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 2013: Na de huidige periode vervalt het werkbudget IGW. De personele inzet voor deze 

werkwijze zal dan beperkt zijn tot 2 gebiedsregisseurs en 0,5 ondersteuner. Het gehele 

werkbudget van € 87.500 per jaar vervalt per 2015. Dit wordt verlaagd naar € 50.000.

€ 23.000 
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Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Nummer 

1036      BP 

2010-2013

Wijkplatforms I I. Valk A. Poppe

Nummer 

1036      BP 

2010-2013

Wijkplatforms S I. Valk A. Poppe

Nummer 30 

CP 2010-

2014

Werkplein Bevorderen van behoud 

(dependance) Werkplein in 

Emmeloord 

Behoud Werkplein 

in Emmeloord; in 

een nieuwe 

organisatorische 

context en in het 

gemeentehuis

UWV I. Valk H. Bogaards

Nummer 

821      BP 

2010-2013

Samenwerking 

binnen de keten 

sociale zekerheid

I UWV I. Valk H. Bogaards

I. Valk H. Bogaards

1217 BP 

2012 - 2015

Gezondheid I Nota WMO/Volksgezondheid Bevordering 

gezonde leefstijl

GGD E. de 

Vries

H.Bogaards

I

Nummer 

1336 BP 

2013-2016

Schuld-

hulpverlening

S Effectieve 

schuldhulpverlening, conform 

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening.

E. de 

Vries

H. Bogaards
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€ 5.000 2010:

Aanvullend op de dorpen dient er budget beschikbaar te zijn voor ondersteuning van 

wijkplatforms.

De  wijkplatforms bestaan uit een representatieve afspiegeling van de inwoners uit de 

betreffende wijken en worden de formele aanspreekpunten voor de IGW-partners in de 

wijk.                                                                                   

2011: Aanvullend op de dorpen dient er budget beschikbaar te zijn voor ondersteuning 

van wijkplatforms. De wijkplatforms bestaan uit een representatieve afspiegeling van de 

inwoners uit de betreffende wijken en worden de formele aanspreekpunten voor de IGW-

partners in de wijk. Tot einde collegeperiode.

€ 5.000 € 5.000 € 5.000 2013 : Aanvullend op de dorpen dient er budget beschikbaar te zijn voor ondersteuning 

van wijkplatforms. De wijkplatforms bestaan uit een representatieve afspiegeling van de 

inwoners uit de betreffende wijken en worden de formele aanspreekpunten voor de IGW-

partners in de wijk. Beoogd wordt dit beleid ook na de huidige collegeperiode voort te 

zetten.                                                                                                  

2011:

Dit wordt, gezien de landelijk voorgenomen bezuinigingen op het UWV, een bijzonder 

lastige opgave. Er zijn gesprekken gaande met UWV Werkbedrijf en omliggende 

gemeenten om zicht op de mogelijkheden te houden.                                                                                      

2012: Door landelijke bezuinigingen zal het UWV zich terugtrekken uit de functie. Nu is 

het idee om de medewerkers te huisvesten in het gemeentehuis.

2010:

De huidige tijdelijke huisvesting aan de Nagelerweg is duurder zijn dan de eerdere 

situatie, namelijk € 30.000 per jaar.

Dekking vanuit de reserve beleidsplan.                                                     

2011:

Na 2013 is de oplevering gepland van een nieuwe kantoorvoorziening. Dit kan zoals 

eerder gepland aan De Deel of zoals op basis van collegeprogramma wenselijk via 

inhuizing in het gemeentehuis (Het  Nieuwe Werken). Dekking vanuit de reserve 

beleidsplan.                                                                                                                                 

2012:  Door landelijke bezuinigingen zal het UWV zich terugtrekken uit de functie. Nu is 

het idee om de medewerkers te huisvesten in het gemeentehuis

2013: Het UWV is vertrokken uit Emmeloord en gehuisvest in Lelystad. Op termijn blijft 

alleen de vestiging in Almere open. Dienstverlening aan werkzoekenden gaat digitaal. 

Met het UWV worden regionaal afspraken gemaakt over (verplichte) samenwerking bij 

de werkgeversbenadering. De klantmanagers zijn gehuisvest in het gemeentehuis. 

€ 35.000 € 35.000 € 35.000 2012: 2012 t/m 2016: wijk/dorpsgerichte aanpak gericht op de prioriteiten uit de GGD 

Volksgezondheid Toekomst Verkenning Noordoostpolder: Bevordering gezonde leefstijl 

waaronder aanpak overgewicht, alcoholmatiging en seksuele gezondheid.                                                                                                                         

2013: Voorbereiding van uitvoeringsprojecten gericht op de twee door de raad 

aangewezen speerpunten: alcoholgebruik onder jongeren en overgewicht bij 

volwassenen. Voor de uitvoeringslocaties wordt aangesloten op IGW prioriteitsdorp/wijk 

Nagele en Emmeloord centrum

-€ 35.000 -€ 35.000 -€ 35.000 Dekking budget WMO c.q. reserve WMO

2012: Schuldhulpverlening is een openeind-regeling. Door een toenemend beroep op 

schuldhulpverlening wordt eventuele besparing op budgetbeheer teniet gedaan en is 

naar verwachting meer budget nodig. Mochten er werkelijk extra lasten optreden, dan 

dienen deze in eerste instantie te worden opgevangen binnen het product/programma. 
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Nummer 

1222 BP 

2012 - 2015

Wmo S Makelaarsfunctie ten 

behoeve van vrijwilligerswerk 

in brede zin en 

maatschappelijke stage 

verder inregelen

Ondersteunen van 

organisaties bij het 

plaatsen van 

vrijwilligers en 

maatschappelijke 

stagiairs. Het 

bevorderen dat de 

stagiair van nu de 

vrijwilliger van de 

toekomst wordt. Het 

versterken van het 

brede 

vrijwilligerswerk. 

E. de 

Vries

H. Bogaards

E. de 

Vries

H. Bogaards

1222a Wmo S Makelaarsfunctie ten 

behoeve van vrijwilligerswerk 

in brede zin en 

maatschappelijke stage 

Ondersteunen 

organisaties bij 

plaatsen van 

vrijwilligers en 

maatschappelijke 

stagiairs. 

Bevorderen dat de 

stagiair van nu de 

vrijwilliger van de 

toekomst wordt. 

Versterken brede 

vrijwilligerswerk.

Carrefour E. de 

Vries

H. Bogaards

1409 Centrum Jeugd en 

Gezin

S Homestart Opvoed-

ondersteuning door 

vrijwilligers

Humanitas E. de 

Vries

H.Bogaards

1410 Burgerinitiatieven I Verlenen van cofinanciering 

bij Leadersubsidies voor 

initiatieven van burgers 

Bevorderen 

leefbaarheid

dorpsvereniging

en en div 

maatschappe-

lijke 

organisaties

E. de 

Vries

A. Poppe

1411 Drank- en horecawet S Operationeel toezicht Naleving Drank- en 

horecawet op 

acceptabel niveau

Sport-

verenigingen,

Koninklijke 

horeca 

Nederland

Eelke 

de 

Vries

A. vd Werff

Formatie 

BD

1411a Drank- en horecawet S Naleving Drank- en 

horecawet op 

acceptabel niveau

Sport-

verenigingen,

Koninklijke 

horeca 

Nederland

Eelke 

de 

Vries

A. vd Werff
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€ 66.000 € 66.000 € 66.000 € 66.000 2011: Gemeenten hebben een rol als makelaar. In de decembercirculaire 2010 is de 

toevoeging aan het gemeentefonds voor de makelaarsfunctie vanaf  2012 € 20 mln 

(structureel). Voor Noordoostpolder houdt dit in dat voor maatschappelijke stages en 

vrijwilligerswerk vanaf 2012 € 66.000 beschikbaar is.  Het verzoek is de middelen uit de 

algemene uitkering  één op één in te zetten conform bedoeld kabinetsbeleid. Een 

cruciaal onderdeel in het proces De Kanteling is het ondersteunen van vrijwilligers en 

mantelzorgers om de beweging naar meer oplossingen in de sfeer van sociale 

netwerken  te kunnen maken.  Dekking vindt plaats vanuit de WMO-budgetten. 

-€ 66.000 -€ 66.000 -€ 66.000 2013: Decembercirculaire geeft stopzetten aan van financiering van de 

makelaarsfunctie. Landelijk € 20 miljoen.

p.m. p.m. p.m. 2013: 2015-1017: Financiering vanuit het Rijk stopt per 2015 richting gemeente en 

onderwijs. Met het oog op het belang van de voortzetting van de makelaarsfunctie is het 

wenselijk dat voor deze activiteiten nieuwe financiële middelen beschikbaar worden 

gesteld, passend bij de kernopgaven van de sociale structuurvisie en de gekantelde 

manier van werken conform Beleidsplan Wmo-Volksgezondheid. Dekking vindt plaats 

vanuit de WMO-budgetten. 

p.m. p.m p.m p.m 2013: Door inzet van preventief opvoedprogramma de instroom van de jeugdzorg 

beperken en het versterken van de eigen kracht van gezinnen door 

structurele/regelmatige begeleiding op maat bij gezin door vrijwilligers passend bij de 

visie Krachtig Noordoostpolder en bij een kind, een gezin een plan.

p.m p.m p.m Het LEADER programma 2007-2013 is afgelopen. Waarschijnlijk komt er m.i.v. 2015 

een nieuw LEADER programma. 

€ 6.240 € 6.240 € 6.240 € 6.240 2013: Vanaf dit jaar treedt de nieuwe drank- en horecawet in werking. Om het toezicht 

operationeel te krijgen zijn veel voorbereidende handelingen nodig. Ook wanneer het 

toezichtarrangement helemaal operationeel is, zullen er juridische vraagstukken en 

beleidsmatige kwesties aan de orde zijn. De capaciteit die hiervoor nodig is kan niet 

binnen de bestaande formatie gevonden worden. Daarom wordt voorgesteld voor deze 

regiefunctie structureel 0,1 fte beschikbaar te stellen. (€ 4.500). 

-€ 6.240 -€ 6.240 -€ 6.240 -€ 6.240 2013: De lasten worden gedekt door bezuinigingen op de bestuursdienst.

49



Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Nummer 14 

CP 2010-

2014

Integraal 

Gebiedsgericht 

Werken (IGW)

Voor IGW ligt de nadruk op 

geprioriteerde wijken en 

dorpen; de regierol wordt bij 

de gemeentelijke organisatie 

belegd

Verbetering van 

leefbaarheid in 

kwetsbare wijken, 

buurten en dorpen.

Betrokkenheid 

en inzet Politie, 

Mercatus, 

Carrefour 

conform 

vernieuwd IGW-

convenant

I. Valk A.Poppe/    W. 

Ruifrok

Nummer 

1116 BP 

2011 - 2014

Integraal 

Gebiedsgericht 

Werken (IGW)

I Voor IGW ligt de nadruk op 

geprioriteerde wijken en 

dorpen; de regierol wordt bij 

de gemeentelijke organisatie 

belegd

Verbetering van 

leefbaarheid in 

kwetsbare wijken, 

buurten en dorpen; 

Betrokkenheid 

en inzet Politie, 

Mercatus, 

Carrefour 

conform 

vernieuwd IGW-

convenant

I. Valk A.Poppe/    W. 

Ruifrok

Nummer 23 

CP 2010-

2014

Ziekenhuizen – 

medische acquisitie

Stimuleren van een goede 

invulling van het thans 

onbenutte deel van het 

voormalig Dokter Jansen-

ziekenhuis met name vanuit 

de economische acquisitie-

inspanningen

Betere bezetting 

van het gebouw van 

het voormalig 

Dokter 

Jansenziekenhuis

Ziekenhuizen, 

ondernemers op 

medisch gebied

E.de 

Vries

W. Schutte

Nummer 28 

CP 2010-

2014

Acquisitie en 

account-

management

I Voortzetten van de 

economische 

acquisitieactiviteiten en 

accountmanagement voor het 

zittend bedrijfsleven inclusief 

het stimuleren van vestiging 

van werknemers in de 

Noordoostpolder

Vasthouden en zo 

mogelijk toename 

van nieuwe be-

drijfsvestigingen 

inclusief vestiging  

van medewerkers in 

Noordoostpolder; 

actief account-

management

BAN, 

ondernemers-

verenigingen

I. Valk W. Schutte

Nummer 

1117 BP 

2011 - 2014

Acquisitie en 

accountmanage-

ment

I Voortzetten van de 

economische 

acquisitieactiviteiten en 

accountmanagement voor het 

zittend bedrijfsleven inclusief 

het stimuleren van vestiging 

van werknemers in de 

Noordoostpolder

Vasthouden en zo 

mogelijk toename 

van nieuwe be-

drijfsvestigingen 

inclusief vestiging  

van medewerkers in 

Noordoost-polder; 

actief account-

management

BAN, 

ondernemers-

verenigingen

I. Valk W. Schutte

Nummer 

1225 BP 

2012 - 2015

Economische visie Een Poldertoren als landmark 

voor Noordoostpolder

Opzetten en 

realiseren van een 

goede exploitatie 

van de Poldertoren

Bedrijven en  

instellingen die 

huurder zijn of 

kunnen worden 

I. Valk W. Ruifrok

Programma 3: Economische ontwikkeling. Subpijler 7A: Werk en economie in de gemeente
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

2010: Gehele raadsperiode. In combinatie met acquisitie en accountmanagement (nr. 

28) zal in totaal een besparing van € 120.000 worden gerealiseerd.

2011: Dit is gerealiseerd door vaststelling van het inrichtingsplan bedrijven, wijken en 

dorpen in 2011.

€ 25.000 2010: Incidentele middelen om de totale lasten van IGW en accountmanagement en 

acquisitie te kunnen verlagen. 

2011: Dit is gerealiseerd door vaststelling van het inrichtingsplan bedrijven, wijken en 

dorpen in 2011.

Gehele raadsperiode.

€ 300.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 2010: Gehele raadsperiode. In combinatie met IGW (nr. 14) zal in totaal een besparing 

van € 120.000 worden gerealiseerd.

2011: Dit is gerealiseerd door vaststelling van het inrichtingsplan bedrijven, wijken en 

dorpen in 2011.                                                                                                                    

2013: Na de huidige periode vervalt het werkbudget A&A. De personele inzet voor deze 

werkwijze zal dan beperkt zijn tot 2 accountmanagers en 0,5 ondersteuner. Het gehele 

werkbudget van € 190.000 per jaar vervalt per 2015. Dit wordt verlaagd naar € 100.000.

€ 25.000 2010: Incidentele middelen om de totale lasten van IGW en accountmanagement en 

acquisitie te kunnen verlagen. 

2011: Dit is gerealiseerd door vaststelling van het inrichtingsplan bedrijven, wijken en 

dorpen in 2011.

2011/2012: Het bedrag dat moet worden opgenomen is direct afhankelijk van de keuze 

die in 2012 wordt gemaakt ten aanzien van de toekomstige bestemming die de 

gemeente de Poldertoren geeft. Dit geldt zowel voor eenmalige als structurele middelen. 

Afhankelijk van de variant die wordt gekozen is er incidenteel, structureel of een 

combinatie van beiden nodig. De voorgestelde variant vraagt een incidentele bijdrage en 

de vorming van een restwaardereserve.                                                                                                           

2013: Op basis van raadvoorstel van maart 2013 wordt incidentele investering ten laste 

van begroting 2013 gerealiseerd en afwaardering ten laste van rekeningresultaat 2012. 

De exploitatie blijft daarna vooralsnog binnen de kaders van de vastgoedexploitatie
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Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Nummer 

1226 BP 

2012 - 2015

Recreatie visie / 

evenementen-beleid

Aanschaf en inrichting 

evenemententerrein aan de 

Marknesserweg / Kamper-

weg.

Waarmaken van de 

ambitie

E. de 

Vries

A. v.d. Werff

Nummer 4 

CP 2010-

2014

Gebieds-

ontwikkeling 

Zuyderzeerand

Komen tot kaders en 

randvoorwaarden waaronder 

Noordoostpolder wil 

meewerken aan het project 

Gebiedsontwikkeling 

Zuyderzeerand

Kaders en rand-

voorwaarden 

waaronder 

Noordoostpolder wil 

meewerken aan het 

project 

Gebiedsontwik-

keling 

Zuyderzeerand

Participatie is 

binnen het pro-

ject geregeld, 

namelijk met 

bewoners en 

belangen-

organisaties

E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 

1339 BP 

2013-2016

Recreatie I Subsidie kinderboerderij in 

stappen verlagen naar 50%

Beperken subsidie 

voor kinderboerderij 

in 2017 met 50%

E. de 

Vries

A. Poppe

Nummer 37 

CP 2010-

2014

Overheidsloket

(Onderdeel van 

Project 

Dienstverlening, 

voorheen project 

Andere Overheid)

I In 2015 kan de gemeente 

(potentieel) het loket voor de 

overheid zijn. Het digitale 

kanaal Noordoostpolder.nl 

wordt een volwaardig kanaal 

voor dienstverlening en 

informatie

In 2015 is de 

gemeente (poten-

tieel) het loket voor 

de overheid. Het 

digitale kanaal 

Noordoostpolder.nl 

is een volwaardig 

kanaal voor 

dienstverlening en 

informatie

Ondernemers-

vereningen, 

burgerpanel

I. Valk A. v.d. Werff

Nummer 40        

BP 2010-

2013

Project 

Dienstverlening 

(Voorheen project 

Andere Overheid)

I In 2015 kan de gemeente 

(potentieel) het loket voor de 

overheid zijn. Het digitale 

kanaal Noordoostpolder.nl 

wordt een volwaardig kanaal 

voor dienstverlening en 

informatie

In 2015 is de 

gemeente (poten-

tieel) het loket voor 

de overheid. Het 

digitale kanaal 

Noordoostpolder.nl 

is een volwaardig 

kanaal voor 

dienstverlening en 

informatie

Ondernemers-

vereningen, 

burgerpanel

I. Valk A. v.d. Werff

Programma 3: Economische ontwikkeling. Subpijler 7D: Recreatie

Programma 4: Dienstverlening en besturen. Pijler 8: Dienstverlening
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

2011: Het college heeft in haar programma de ambitie om meer en grotere 

evenementen naar de NOP te halen. Een definitief evenemententerrein dat daarvoor 

speciaal is ingericht kan deze ambitie sterk ondersteunen. Tevens ondervangt het de 

bezwaren van bewoners van de nog te bouwen ‘Residence’ op de Deel ten aanzien van 

geluidbelasting, afval en ruimtelijke effecten. Het bedrag voor aankoop bedraagt naar 

verwachting €360.000. Inrichting van het terrein en fasering daarvan komt op een later 

moment aan de orde. 

2011: Na uitvoering van een haalbaarheidsstudie volgt (mogelijk) regionaal vervolg op 

het project Zuyderzeerand. De activiteiten zijn gericht op het tot stand brengen van een 

regionale gebiedsagenda, marktconsultatie en het realiseren van een structuurvisie voor 

het gebied

€ 27.000 € 27.000 € 27.000 2012: De bezuinigingstaakstelling kan pas met ingang van 2017 doorgevoerd worden 

i.v.m. bestaande beheersovereenkomst met Stichting Vrienden Emmelerbos. De 

taakstelling is bij het collegebesluit van 27 september 2011 terug gedraaid onder de 

voorwaarde dat er met ingang van 2017 alsnog bezuinigd wordt. Relatie met nummer 

rmt4 van de oranje tabel bezuinigingen.

€ 25.000 2011:

Het betreft een doelstelling uit het collegeprogramma. Dat betekent realisatie in 2014, 

eerste kwartaal. In verband met het realiseren van de doelstelling en het correct 

afronden van het programma is tot en met juni 2014 het programma "op volle sterkte" 

aan het werk om de doelstelling te halen en te borgen naar de nieuwe bestuursperiode. 

Het budget van €50.000 voor de planperiode is nodig zodat binnen het Publiekscentrum 

/ Klantcontactcentrum voldoende "verandercapaciteit" beschikbaar is zonder dat de 

burgers, bedrijven en instellingen (voor hun klantcontacten) daaronder te lijden hebben.

€ 137.500 2011:

Ook het programmabudget is tot en met juni 2014 nodig in verband met afronding van 

de ambitieuze collegedoelstelling in dat jaar. 

Andere Overheid is destijds ingestoken als vierjarig project (2006-2010). Sinds die tijd 

zijn er landelijk vele wijzigingen op dit terrein. Voorbeelden zijn: Andere Overheid is 

gewijzigd in NUP (Nationaal Uitvoerings Programma), een visie op het overheidsloket 

2015 is uitgewerkt en het initiatief Antwoord is ontstaan. Deze wijzigingen hebben een 

enorme impact. Daarom is al eerder in 2010 besloten de budgetperiode door te trekken 

(2011-2013). 

In verband met het realiseren van de ambitieuze doelstelling van het collegeprogramma 

(in 2015 klaar voor het overheidsloket, is onze programma-aanpak vertaald als het 

bereikt hebben van fase 4 van het concept "Antwoord"). Daarvoor is in de eerste helft 

van 2014 nog een "afronding" noodzakelijk. 
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Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Formatie 

BD

1412 Informatie I Ontwikkeling visie en 

strategie 

informatiehuishouding, 

aansluitend realisatie, 

tijdelijke ondersteuning is 

daarvoor benodigd

Toekomstvaste 

informatiefunctie, 

conform wet- en 

regelgeving

I. Valk A. v.d. Werff

Formatie 

BD

1412a Informatie I Ontwikkeling visie en 

strategie 

informatiehuishouding, 

aansluitend realisatie, 

tijdelijke ondersteuning is 

daarvoor benodigd

Toekomstvaste 

informatiefunctie, 

conform wet- en 

regelgeving

I. Valk A. v.d. Werff

Nummer 36 

CP 2010-

2014

Communicatie I Door de inzet van 

Noordoostpolder.nl kan er 

beter worden geluisterd naar 

de samenleving 

Experiment via de 

site noordoost-

polder.nl: 

meningen, panels, 

enquêtes en  forum 

actief

De samenleving I. Valk A. v.d. Werff

Nummer 

1228 BP 

2012 - 2015

Communicatie I Communiceren over 

activiteiten rondom de 

realisatie van stadshart 

Emmeloord

Burgers, bedrijven 

en instellingen die 

goed op de hoogte 

zijn gebracht van de 

(ontwikkel)-

activiteiten in 

stadshart 

Emmeloord

Burgers, 

bedrijven en 

instellingen.

I. Valk W. Ruifrok

Nummer 

928      BP 

2010-2013

Marketing 2018 / 

communicatie/ 

gebiedspromotie

I Ontwikkelen en uitvoeren 

meerjarige promotiecam-

pagne met specifieke 

beloften op de terreinen 

wonen, werken en 

recreëren/winkelen; met een 

doelgroepgerichte 

benadering. En met een 

overkoepelende slogan die 

Noordoostpolder in één 

treffende zin profileert en/of 

een beeldmerk dat dit 

krachtig communiceert.

Draagvlak binnen de 

bestuursdienst is een 

aandachtspunt. Medewer-

kers van de gemeente 

moeten een rol gaan 

vervullen als ambassadeurs 

van Noordoostpolder

Grotere naams-

bekendheid via 

gebiedspromotie; 

en daarmee op 

termijn aan het 

binden van 

bestaande klanten 

(burgers, bedrijven, 

instellingen en 

bezoekers) en groei 

van de gemeente.

Organisaties en 

raadsleden die 

een rol kunnen 

spelen bij het 

vergroten van 

naams-

bekendheid 

I. Valk A. v.d. Werff

Programma 4: Dienstverlening en besturen, pijler 9: Bestuur en organisatie
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 75.000 € 150.000 € 150.000 2013: In 2013 wordt opnieuw de koers bepaald voor de wijze waarop onze organisatie 

zelfstandig haar doelstellingen op het gebied van automatisering en digitalisering wil 

gaan behalen, mede aansluitend op de projecten Dienstverlening en Het Nieuwe 

Werken. Ook het tempo waarin we willen (en moeten) ontwikkelen zal opnieuw worden 

vastgesteld. Met de uitvoering zal worden gestart in 2013, in elk geval doorlopend tot en 

met 2016 zal hier op ingezet moeten worden (mogelijk structureel). Uitgegaan wordt van 

versterking van de informatiefunctie met 2 fte vanaf medio 2014. Daarnaast moet een 

aantal functionele sofwaretrajecten ingepast worden en zullen we moeten blijven 

voldoen aan de regelgeving. Vooralsnog denken wij deze activiteiten met de bestaande 

middelen te kunnen financieren.

-€ 75.000 -€ 150.000 -€ 150.000 2013: De lasten worden gedekt door bezuinigingen op de bestuursdienst.

€ 10.000 € 10.000 2011: Voor het burgerpanel is jaarlijks gemiddeld ongeveer €3.500 nodig. De financiële 

ruimte van € 6.500 is om de burgerparticipatie te bevorderen door bijvoorbeeld de 

bezuinigingswijzer, een forum, een jeugdpanel en dergelijke.

€ 32.500 2011:

Zie punt 9 collegeprogramma. Er is voortgaande aandacht nodig rond de communicatie 

Stadshart Emmeloord.                                                                                                           

2012. Het budget V089-95 uit 2011 is overgeheveld naar 2012. De budgetten van 2012 

en 2013 zijn één jaar opgeschoven als gevolg van een gewijzigde planning en dekking 

communicatiekosten. Het totale budget blijft gelijk.  

€ 40.000 2011: Gebiedspromotie draagt bij aan vergroting naamsbekendheid Noordoostpolder. 

En daarmee op termijn aan het binden van bestaande klanten (burgers, bedrijven, 

instellingen en bezoekers) en groei van de gemeente. 

Gemeente is regisseur van de gebiedspromotie campagne, externe partijen kunnen 

aanhaken en de campagne is gedurende 3 – 4 jaar toepasbaar.

Gemeente gaat hiervoor samenwerken met andere belanghebbenden/partijen. Breed 

draagvlak maakt een kansrijke promotie van Noordoostpolder als totaalgebied 

eenvoudiger. Er valt veel synergie te behalen door promotionele slagkracht. 

Gebiedspromotie is overigens niet los te zien van het economische, sociaal-culturele en 

fysiek ruimtelijk beleid van de gemeente; evenals het woon- en leefklimaat, veiligheid, 

bereikbaarheid, zorg, onderwijs en sociale instellingen.                                                                                            

2013: De campagne is gestart in 2012. Gezien de huidige crisistijden is het gepast een 

korte investering te doen, na drie jaar stoppen.
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Nummer uit 

eerder vast-

gestelde 

docu-

menten

Nummer 

BP 2014-

2017

Thema Inci-

den-

teel of 

struc-

tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 

teur

Portefeuille-

houder

Nummer 38 

CP 2010-

2014

Samenwerking 

andere overheden

Actief de mogelijkheden 

verkennen voor samenwer-

king met andere gemeen-

ten/overheden waar aan-

toonbaar efficiëncyvoordeel 

mee te behalen is

Beeld van 

samenwerkings-

mogelijkheden met 

andere gemeenten

Andere 

overheden

I. Valk A. v.d. Werff

Nummer 

1344 BP 

2013-2016

Organisatie I Inhuizing Bibliotheek en 

Carrefour

Efficiëncyvoor-

delen voor 

bibliotheek,  

Carrefour en 

gemeente.

Bibliotheek en 

Carrefour

I. Valk W. Ruifrok

Nummer 

1345 BP 

2013-2016

Ontwikkelingshulp I Verstrekken microkredieten Armoede de wereld 

uit helpen

I. Valk A. v.d. Werff

Nummer 

1346 BP 

2013-2016

Bestuursdienst I Traject Sezen Goed bestuur I. Valk A. v.d. Werff

1413 Communicatie I Onderzoek regionale 

samenwerking Communicatie 

in Flevoland

Efficiëntere 

communicatie. 

Delen van kennis.

I. Valk

1414 P&O I Implementatie HR 21 Nieuw 

functiewaarderingss

ysteem 

Bestuursdienst I. Valk

1415 Inter-nalionatisering I Beleid internationalisering Helpen, Verdienen, 

Samenwerken

E. de 

Vries

A. v.d. Werff

Nummer 

1347 BP 

2013-2016

Bezuinigingen rijk 

(bezuinigingen fase 

III)

S Bezuinigingen zodanig 

verwerken dat er 

begrotingsevenwicht ontstaat.

Sluitende meerjaren-

begroting.

Inwoners, 

bedrijven, 

verenigingen, 

stichtingen en 

dergelijke.

I. Valk P. Vermeulen

Nummer 

1348 BP 

2013-2016

Bestuursdienst I Realiseren 

gemeentedoelstellingen door 

financiering instellingen.

Gerealiseerde 

gemeentedoel-

stellingen door 

partijen  gefinan-

cierd door 

Noordoostpolder

I.Valk A. v.d. Werff

Totaal

Totaal

Totaal

150015052013

Programma 5: Financiën. Pijler 10: 

Beleidsplanning 2014 - 2017 structureel

Beleidsplanning 2014 - 2017 via tarieven

Beleidsplanning 2014 - 2017 incidenteel
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

2012/2013

€ 75.000 2012: Vooralsnog is 2 x € 75.000 gereserveerd voor het inhuizen van concepten voor 

het zorgplein/werkplein/ondernemersplein.

-€ 75.000 2013: Het budget voor inhuizen is niet meer aan de orde en kan vervallen.

2012:  Indien er een lening wordt verstrekt, dient volgens het bestaande beleid ter 

grootte van hetzelfde bedrag een reserve te worden gevormd.

€ 50.000 2012: De kosten van dit traject zijn nog niet bekend, maar moeten wel in de 

beleidsplanning worden verwerkt.                                                                                                             

2013: In de primitieve begroting 2013 is voor zowel 2013 als 21014 € 50.000 

opgenomen.

€ 40.000 € 20.000 € 20.000 2013:Onderzoek naar regionale samenwerking en het opzetten van een kennisplatform. 

Verbeteren van de website en toepassing Social Media.

€ 40.000 2013: De huidige functiewaardering wordt uitgevoerd door een extern bureau. Zij 

stoppen hiermee ivm pensioen van hun specialist en stoten deze specialisatie daarmee 

af. Op zich kost dat circa € 5.500 per jaar. Er moet een keuze gemaakt worden voor een 

nieuw functiewaarderingssysteem. Doel is om aan te sluiten bij HR21 dat speciaal is 

ontwikkeld voor overheden. Voor de daadwerkelijke omzetting naar en implementatie 

van HR21 is €40.000 gereserveerd (op basis van ervaringscijfers van 

implementatietrajecten bij andere gemeenten). Maandelijks gaat HR21 € 500 kosten ivm 

de licentie. Dit zijn extra structurele lasten. 

€ 40.000 € 40.000 € 40.000 2013: Het internationale karakter van Noordoostpolder vraagt om een beleid ten aanzien 

van internationalisering. Vanuit de lokale context is dit beleid gericht op doelstellingen 

die bij de maat en mogelijkheden van onze gemeente passen.

p.m. p.m. p.m. p.m. 2012: Op dit moment is er nog geen zicht op hoe de bezuinigingen door het rijk worden 

ingevuld. Niet voor de hoogte en niet voor de fasering.  De grove schattingen van de 

VNG belopen een slordige € 2 mln. Vooruitlopende op de uitkomsten van de 

bezuinigingingen van het rijk zullen voorbereidingen worden getroffen om uiterlijk eind 

2012 een sluitende meerjarenbegroting 2013 - 2016 aan de raad te kunnen aanbieden. 

In de beleidsplanning zal geen bedrag worden opgenomen, maar de voorbereidingen 

worden wel getroffen om de bezuinigingen in te kunnen vullen. De planning is mede 

afhankelijk van het moment waarop Den Haag de informatie voor gemeenten prijsgeeft, 

waarschijnlijk na de vorming van een nieuw kabinet.

-€ 200.000 2012: Het bedrag van € 200.000 van de ballotagelijst voor loon- en prijscompensatie 

wordt als niet wenselijk gezien, omdat het eenmalig vergoeden van loon- en 

prijscompensatie niet passend is met het structurele karakter van deze kosten. De vrijval 

in de reserve beleidsplan wordt in 2013 onttrokken ten behoeve van een exploitatie voor 

2012. Relatie met nummer "overig" uit oranje tabel bezuinigingen.

€ 385.000 € 397.500 € 260.000 € 75.000 € 1.117.500 

€ 9.000 € 236.500 € 364.000 € 366.500 

€ 75.000 € 0 € 0 € 0 € 75.000 

2014 2015 2016 2017
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

Nummer 
907      BP 
2010-2013

Milieu I Millenniumgemeente (v/h  
Abreshia (inspanning)

E. de 
Vries

A. v.d. Werff

I E. de 
Vries

A. v.d. Werff

Nummer 
1006    BP 
2010-2013

Groen-
voorzieningen

I Onkruidbestrijding Onkruidvrije 
plantsoenen

E. de 
Vries

A. Poppe

I E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 11   
CP 2010-
2014

Afvalbeleid In de collegeperiode 
afvalbeleid herijken en 
uitvoeren

Een beleidsnota 
afvalbeleid en 
vervolgens 
uitvoering daarvan

Bedrijfsleven, 
verenigingen, 
onderwijs, 
VAOP, etc.

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1204 BP 
2012 - 2015

Afvalbeleid S Actief optreden tegen illegale 
afvaldump

Aantal gevallen van 
illegale afvaldump 
terugdringen

E. de 
Vries

P. Vermeulen

Nummer 
1102   BP 
2011-2014

Afvalbeleid Inzamelen en afvoeren 
huisvuil op een zo efficiënt 
mogelijke wijze tegen zo laag 
mogelijke kosten

Contract met HVC 
dat afloopt laten 
overgaan in een 
nieuw contract dat 
aan de randvoor-
waarden voldoet

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 12   
BP 2010-
2013

Milieu De voorwaarden scheppen 
om samen met partners een 
milieu-educatie centrum te 
realiseren, zo mogelijk in het 
Emmelerbos (resultaat)

E. de 
Vries

A.Poppe

Nummer 
1013      BP 
2010-2013

Milieu Digitalisering milieu-archief E. de 
Vries

A. Poppe

Historisch overzicht

Programma 1: Fysieke leefomgeving. Pijler 1: Een groene en schone leefomgeving
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

2010: 
In 2008 is gestart met het bouwen van de school in Ghana, het gebouw is nog niet af. In 
2009 zal de school en de sanitaire ruimten worden afgebouwd en mag de school 
deelnemen aan het School Feeding Program. In 2009 zullen in de Noordoostpolder 
diverse activiteiten worden opgezet om inwoners bewust te maken van de 
millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. De organisatie van deze activiteiten 
wordt met diverse betrokken partijen en inwoners opgepakt.                                               
2013: Zie punt 1445.

 €       25.000 2012: Het gaat in het invulling geven aan het millenniumgemeente zijn. Vanaf 2012 
wordt er een iets andere invulling gegeven aan dit beleid omdat de school in Abrehsia is 
gerealiseerd. Verder is de termijn doorgetrokken tot de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen.                                                                                             
2013: Zie punt 1445.

€ 200.000 Voor 2010 tot en met 2013 is totaal € 1 miljoen incidenteel beschikbaar uit de reserve 
beleidsplan.                                       
2011: Maximale besteding 2011 en 2012 € 500.000. In 2012 vindt nadere advisering 
plaats richting gemeenteraad op basis van een tussenevaluatie.  In 2011 is voor de 
beleidsplanning uitgegaan van € 300.000.

-€ 200.000 2012: Deze middelen ( € 200.000) kunnen vrijvallen, omdat de plannen voor het 
omvormen enigszins zijn aangepast en de aanbesteding gunstiger is uitgevallen dan 
verwacht. 
Het jaar 2011 is gepland als jaar van uitvoering.

€ 27.000 € 27.000 € 27.000 Tot vorig jaar werd niet opgetreden tegen illegale afvaldump. Daardoor was er sprake 
van een gratis afval-ophaal-service door de gemeente. In juni 2010 is capaciteit 
beschikbaar gesteld voor de duur van anderhalf jaar. Na een evaluatie kan besloten 
worden om het beleid te continueren. Vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie 
kan via de beleidsplanning rekening gehouden kunnen worden met een structurele 
aanpak van illegale afvaldump en andere overtredingen. De kosten worden gedekt uit de 
opbrengsten van de afvalstoffenheffing.

2011:                                                                                                                                     
Dekking lasten nieuwe aanbesteding uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. In de 
begroting als pm-post opnemen. Uitvoering aanbesteding 2011/2012.

2010: 
Voor een periode van vooralsnog 2 jaar wordt in totaal €120.000 beschikbaar gesteld. 
Onderzocht wordt of medegebruik van het Scoutinggebouw mogelijk is. Vóór afloop van 
de proefperiode zal een evaluatie worden gemaakt.                                                            
2011: In 2011 is de 2e € 60.0000 beschikbaar gesteld voor de pilotperiode 2011 2012.  
De middelen stonden voorheen in zijn geheel onder het jaar 2011 opgenomen en nu is 
€60.000 in 2012 geplaatst.. 
Digitaliseren brengt een éénmalige investering met zich mee. Deze investering leidt tot 
een efficiënter werkproces, waarbij het risico van fouten door onvolledige dossiers 
aanzienlijk wordt gereduceerd. De totale kosten worden geraamd op circa €100.000 over 
2010 - 2013.                                                                                                                          
2011: De budgetten van 2010 en 2011 zijn samengevoegd voor 2011.
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

Nummer 
1214 BP 
2012 - 2015

Naleving Flora- en 
Faunawet

S Uitvoeren monitoring en 
onderzoek om te voldoen aan 
de verplichtingen uit de Flora- 
en faunawet

Voldoen aan 
wettelijke 
verplichtingen om 
beschermde plant- 
en diersoorten te 
ontzien bij 
planvorming en 
uitvoering van 
werken.

Onder andere 
Provincie, 
Landschaps-
beheer 
Flevoland en 
Ravon.

E. de 
Vries

W. Schutte

Nummer 
809-810-811-
1004      BP 
2010-2013

Begraven Actualiseren begraafplaatsen 
Emmeloord en de dorpen

Adequate 
dienstverlening op 
het gebied van   
begraafplaatsen

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1202 BP 
2012 - 2015

Begraven Urnenvoorziening dorpen 
Creil, Luttelgeest, 
Kraggenburg, Ens, Tollebeek

Voldoende 
bijzetruimte op 
korte termijn

Inwoners via 
dorps-belangen

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1203 BP 
2012 - 2015

Begraven Renovatie onderkomens 
dorpen

Onderkomens laten 
voldoen aan de 
arbo eisen

Inwoners via 
dorps-belangen

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1302 BP 
2013-2016

Begraven Urnenmuren in 5 dorpen Urnenmuren in 5 
dorpen

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1201 BP 
2012 - 2015

Begraven Uitbreiden begraafplaats 
Emmeloord

Voldoende 
grafruimte voor 
nabije toekomst

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
919      BP 
2010-2013

Projectleiding E. de 
Vries

A. Poppe  

fys3 Milieu S Taakstellende bezuiniging Diensten personen 
mbt milieu minus 
10%

E. de 
Vries

A. Poppe

fys10 Milieu S Dit betekent dat de leskisten 
waarschijnlijk komen te 
vervallen

Subsidie NME 
verlagen

E. de 
Vries

A. Poppe

sml37 Speelplaatsen S Sanering van de helft van de 
speelplaatsen

Versoberen 
speelplaatsen-
beleid

E. de 
Vries

A. Poppe

cul / civt5 Waterpartijen S Onderhoud waterbeheer 
stedelijk gebied gaat over 
naar waterschap

Beleid en lasten 
brengen waar zij 
thuishoren

E. de 
Vries

A. Poppe

overig4 Waterpartijen S Stedelijk waterbeheer dog 
doevoeren fase I 

Realiseren 
bezuiniging fase I

E. de 
Vries

A. Poppe

cul / civt7 Waterpartijen S Taakstellende bezuiniging 
waterpartijen buitengebied

Budget en 
werkelijke lasten op 
lager niveau

E. de 
Vries

A. Poppe

cul / civt8 Waterpartijen S Onderhoud kunstwerken 
waterbeheer stedelijk gebied 
gaat over naar waterschap

Beleid en lasten 
brengen waar zij 
thuishoren

E. de 
Vries

A. Poppe

cul / civt9 Waterkering S Optimaliseren werkprocessen Efficiëncyslag E. de 
Vries

A. Poppe

cul / civt17 Groen buitenwegen S Achterstallig onderhoud 
opheffen

Geen achterstallig 
onderhoud groen 
buitenwegen

E. de 
Vries

A. Poppe

Bezuinigingen fase II
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 2012: Het gaat om (monitorings)kosten die moeten worden gemaakt om gegevens te 
verkrijgen die nodig zijn om aan de Flora- en faunawet te voldoen bij planvorming en 
uitvoering van werken. Jaarlijks is een bedrag van € 20.000 nodig voor monitoring van 
de Rugstreeppad. Dat is een verplichting uit een ontheffing van het ministerie. Het is ook 
overeengekomen in een convenant met vele terreinbeherende organisaties in het 
gebied. De kosten voor de monitoring van de rugstreeppad worden deels door de 
provincie en door de gemeente Urk betaald. De € 20.000 die hier wordt opgevoerd, is 
het deel waar de gemeente Noordoostpolder zich aan heeft gecommitteerd. Naast de 
kosten voor monitoring van de Rugstreeppad is eens per 5 jaar (2010, 2015, 2020 etc) 
een bedrag van €30.000 nodig voor het actualiseren van de gegevens over alle 
beschermde soorten in Noordoostpolder.

2010.                                                                                                                    
Het beleidsplan begraven wordt aangeboden inclusief de investeringen en tarieven 
begraven. 

2011: Creëren bijzetruimte voor urnen. De lasten worden verwerkt in (kostendekkende) 
tarieven.

2011: Wegwerken achterstallig groot onderhoud onderkomens en voldoen aan arbo 
eisen. De lasten worden verwerkt in de (kostendekkende) tarieven.

2012: De lasten worden gedekt binnen de huidige tarieven begraven.

2011: Uitbreiding is nodig om voldoende grafruimte beschikbaar te hebben. De lasten 
worden verwerkt in de (kostendekkende) tarieven. 2012: Definitieve budget in 
vastgesteld plan is € 772.000 geworden (was € 876.000).

Projecten Windenergie en Randmeer, elk 50%. Dekking reserve Beleidsplan.

€ 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 collegedoelstelling

€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 collegedoelstelling

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 collegedoelstelling

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 collegedoelstelling

-€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000 € 100.000- collegedoelstelling

€ 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 collegedoelstelling

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 collegedoelstelling

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 collegedoelstelling

-€ 40.000 -€ 40.000 -€ 40.000 -€ 40.000 € 40.000 -/- collegedoelstelling
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

cul / civt19 Groen S Aanpassen gemeentelijke 
verordening

Genuanceerder 
distelbeleid

E. de 
Vries

A. Poppe

Totaal

Nummer 
802      BP 
2010-2013

Openbare ruimte Opheffen achterstallig 
onderhoud in en aan de 
openbare ruimte
(resultaat).

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1208 BP 
2012 - 2015

Openbare ruimte S Uitvoering Verlichtingsplan 
2008-2012 (bestaand beleid)

Opvangen 
vervangingsgolf 
lichtmasten na 2012

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1205 BP 
2012 - 2015

Verkeer en vervoer S Monitoren verkeersstromen. Optimale 
verkeerscirculatie.

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1206a BP 
2012 - 2015

Verkeer en vervoer I GVVP Parkeer-beleidsplan bewoners en 
ondernemers

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1207 BP 
2012 - 2015

Verkeer en vervoer S Onderhoud 
parkeervoorzieningen

I. Valk W. Ruifrok

Nummer 
1304 BP 
2013-2016

Verkeer en Vervoer I Verstrekken van 
verkeersborden in het kader 
van modder op de weg 
tijdens de oogsten

Verbetering 
verkeersveiligheid 
en eenduidigheid in 
modderborden

E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1305 BP 
2013-2016

Verkeer en vervoer I Aanpak van 
verkeersonveilige situaties 
rondom scholen

Verkeersveiligheid 
rondom scholen

scholen E. de 
Vries

A. Poppe

Nummer 
1306 BP 
2013-2016

Verkeer en vervoer I Ontbrekende schakels 
recreatief fietsnetwerk

ontbrekende 
schakels 
fietsnetwerk 
aanleggen

E. de 
Vries

A. Poppe

Programma 1: Fysieke leefomgeving. Subpijler 2A: Infrastructuur
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 collegedoelstelling

€ 184.500 € 184.500 € 184.500 € 184.500 

2009:
Op 08-11-2007 heeft de raad het “Uitvoeringsplan wegwerken achterstallig onderhoud 
2008-2010 in het kader van beleidsplanning 2008-2012” vastgesteld. Hierbij wordt het 
achterstallig onderhoud aan baggeren, wegbermen, beschoeiingen en wegduikers voor 
een belangrijk deel weggewerkt. Het achterstallig onderhoud van de openbare 
verlichting wordt wel in zijn geheel weggewerkt. Met name het wegwerken van 
achterstallig onderhoud van bruggen (landhoofden) is onvermijdbaar in verband met 
ernstige verkeersrisico’s. Verder gaat het om wegen, baggeren en wegbermen. 

€ 94.507 € 94.507 € 94.507 € 94.507 2011: Conform het vastgestelde Verlichtingsplan 2008-2012 (raadsbesluit jan 2008 punt 
5) m.i.v. 2013 een structurele verhoging van het groot onderhoudsbudget openbare 
verlichting i.v.m. een vervangingspiek van lichtmasten. 

€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 2011: De gemeente beschikt over een verkeersmodel waarmee gevolgen van 
circulatiemaatregelen in kaart kunnen worden gebracht. Het is hiermee een belangrijk 
instrument voor het te voeren verkeersbeleid op de middellange en lange termijn. Het 
model moet regelmatig gecalibreerd worden aan de hand van werkelijke telgegevens. 
Regelmatige tellingen zijn essentieel t.b.v. het onderhoud van het model. 
Ten einde het bovenstaande monitoringsprogramma te kunnen uitvoeren wordt een 
budget aangevraagd van € 15.000. Hierbij is ook rekening gehouden met incidentele 
metingen.

2012: Een goede mobiliteit betekent dat een locatie goed bereikbaar is voor burgers en 
hulpdiensten. Tegelijkertijd eisen we echter dat onze omgeving leefbaar, veilig en 
duurzaam is. Hier komen dan ook een aantal tegenstrijdigheden om de hoek kijken. Een 
goed parkeerbeleidsplan is dan ook méér dan een op zichzelf staand verhaal. Evenals 
het parkeren in de mobiliteit, dient het parkeerbeleidsplan als instrument van integrale 
vraagstukken waarbinnen parkeren centraal staat. Elementen zijn: ontheffingenbeleid, 
vastgestelde parkeernormen, parkeerverwijssysteem en een visie op 
vrachtwagenparkeren.

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 2011: Meerkosten onderhoud nieuwe ontwerp Paardenmarkt.  Alleen de 
centrumgebieden (dit zijn echt alleen de winkelgebieden) in Emmeloord en dorpen 
worden op een B niveau onderhouden. Voor de budgetaanvraag is kwaliteitsniveau C is 
aangehouden en kost +€30.000. 
2012: Een punt van veiligheid rond landbouwvoertuigen betreft modder op de weg. Op 
dit gebied streeft gemeente Noordoostpolder in Flevoland naar uniforme maatregelen 
zoals vastgelegd in protocollen in de provincies Groningen en Zeeland. Een uitkomst 
hiervan is dat er ook eenduidigheid in modderborden moet komen. Deze worden dan 
door de verschillende gemeenten verstrekt

2012: Binnen de gemeente Noordoostpolder speelt verkeersveiligheid rondom scholen 
een belangrijke rol. Door de toename van gemotoriseerd verkeer en de kwetsbaarheid 
van de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers), kunnen verschillende 
verkeersonveilige situaties rondom scholen ontstaan. In 2008 heeft er een inventarisatie 
plaatsgevonden, deze inventarisatie is vermeld in een rapportage waarbij een 
prioriteitenlijst is opgesteld. Prioriteit 1 is de maatregel die zo snel mogelijk ten uitvoer 
gebracht zou moeten worden om hierdoor de verkeersonveilige situaties rondom de 
scholen op te lossen. De situatie wordt steeds situationeel bezien.

2012: In 2009 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar de fietspadenstructuur in 
provincie Flevoland. Tijdens deze inventarisatie is gebleken dat de wens bestond om in 
een aantal gemeenten ontbrekende schakels aan te brengen. Deze ontbrekende 
schakels staan vermeld in de rapportage “Hoofdnetwerk recreatieve fietspaden 
Flevoland”. Gezien de economische omstandigheden wordt voor nu geen budget 
opgenomen. Dit is mede een gevolg van het stopzetten van subsidie vanuit Den Haag. 

63



Nummer uit 
eerder vast-
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docu-
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BP 2014-
2017

Thema Inci-
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Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

cul / civt1 Bruggen S Budgetten onderhoud 
installaties bruggen 
actualiseren

Minder benodigd 
budget

E. de 
Vries

A. Poppe

cull / civt10 Openbare ruimte S Verhalen aanrijdschade. 
Werkelijkheid is hoger dan 
raming

Veroorzaker schade 
betaalt de kosten

E. de 
Vries

A. Poppe

cul / civt15 Openbare ruimte S Een totaalbedrag aan 
bezuinigingen realiseren van 
€ 830.000. Hiervan is 
€30.000 voor bloembakken

Niveau C 
handhaven. 
Doelstelling met 
sterretje. Met deze 
bezuiniging wordt 
niveau C niet 
gehandhaafd

E. de 
Vries

A. Poppe

cul / civt15 Openbare ruimte I Een totaalbedrag aan 
bezuinigingen realiseren van 
€ 830.000. Hiervan is 
€30.000 voor bloembakken

Niveau C 
handhaven. 
Doelstelling met 
sterretje. Met deze 
bezuiniging wordt 
niveau C niet 
gehandhaafd

E. de 
Vries

A. Poppe

cul / civt16 Gladheid-bestrijding S Strooiplan aanpassen na 
evaluatie

Vanaf 2013 
€200.000 besparen 
op gladheid-
bestrijding

E. de 
Vries

A. Poppe

cul / civt16 Gladheid-bestrijding I Strooiplan aanpassen na 
evaluatie

Vanaf 2013 
€200.000 bespa-ren 
op gladheid-
bestrijding

E. de 
Vries

A. Poppe

overig1 Parkeergarage S Realiseren 
fietsparkeergarage obv 
allonge

Kunnen aanbieden 
van ordentelijke 
fiets- en 
parkeergarage

I. Valk W. Ruifrok

Totaal

Nummer 
1312 BP 
2013-2016

Inzet buitengewoon 
opsporings-
ambtenaren (BOA)

S Zorgen dat de gemeente aan 
alle noodzakelijke 
veiligheidsvoorwaarden 
voldoet om in aanmerking te 
komen voor C2000

Goede commu-
nicatie tussen 
politie en BOA's, 
voor  inroepen 
noodhulp en 
doorgeven  
klachten en 
meldingen.

E. de 
Vries

A. v.d. Werff

Nummer 
1210 BP 
2012 - 2015

Burgernet S Aansluiten bij de regio-
gemeenten m.b.t. inzet 
burgernet. 

Verhoogde pak- en 
opsporingskans 
door interventie van 
burgers

Politie, regio-
gemeenten, 
burgers

E. de 
Vries

A. van der 
Werff

Programma 1: Fysieke leefomgeving. Subpijler 2B: Openbare orde en veiligheid

Bezuinigingen fase II
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 collegedoelstelling

€ 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 collegedoelstelling

€ 830.000 € 830.000 € 830.000 € 830.000 € 800.000 collegedoelstelling                                                                                            
2012: De bezuiniging op de bloembakken is geschrapt na het aannemen van een motie 
van de PVVP). Deze geschrapte bezuiniging is nu een extra taakstelling op de rest van 
het onderhoud van de openbare ruimte. Die wordt verhoogd van € 800.000 naar € 
830.000.

-€ 830.000 -€ 160.000 2012: Bij de vaststelling van de begroting 2012 - 2015 zijn de bezuinigingen voor de 
jaren 2014 en 2015 naar beneden bijgesteld.                                                                       
2013: Bij de begroting 2013 - 2016 is de bezuiniging voor een deel teruggedraaid en op 
structureel € 400.000 vastgesteld

€ 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 collegedoelstelling.                                                                                               
2013: Bij de begroting 2013 - 2016 is de bezuiniging voor een deel teruggedraaid en op 
structureel € 100.000 vastgesteld. 

-€ 200.000 2012: Bij de vaststelling van de begroting 2012 - 2015 is de bezuinigingen voor 2014 
komen te vervallen. 

-€ 250.000 -€ 250.000 -€ 250.000 -€ 250.000 € 250.000 - Collegedoelstelling. Uitgangspunt is dat de parkeervoorziening medio 2014 
in gebruik wordt genomen. Bij de incidentele lasten is voor 2013 en gedeeltelijk voor 
2014 een negatieve last meegenomen.

-€ 206.000 € 664.000 € 824.000 € 824.000 

€ 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 2012: De politie heeft aangegeven dat Noordoostpolder ook aangemerkt kan worden als 
gelieerde partij. Als gelieerde partij mogen de BOA's van Noordoostpolder gebruik 
maken van het C2000-netwerk. Het C2000 systeem heeft een aantal belangrijke 
voordelen: via een noodknop kan politiebijstand opgeroepen worden, daarnaast is het 
een belangrijk communicatiekanaal voor uit uitwisselen van informatie tussen politie en 
BOA. Aanvankelijk was het standpunt van de politie dat BOA's niet konden aanhaken op 
dit systeem.

€ 25.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000 2011: Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, politie en 
gemeente. De betrokkenheid van burgers bij de veiligheidssituatie in hun eigen 
woonomgeving is onderdeel van het kabinetsbeleid. Afspraken hierover staan in het 
Coalitieakkoord. Burgernet is een instrument dat daadwerkelijk gestalte geeft aan het 
begrip “integrale veiligheid”. Met burgernet kunnen inwoners een concrete bijdrage 
leveren aan de veiligheid in de eigen leefomgeving. Vanuit de regierol voor integrale 
veiligheid is de gemeente de partij die het totale palet aan maatregelen in de hand 
houdt. Burgernet is hierbij een middel dat verbindend kan werken. Teneinde de 
regionale uitrol van Burgernet te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat nu al 
financiële middelen daartoe reserveert worden in de gemeentelijke begroting.
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Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
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Nummer 
1211 BP 
2012 - 2015

Milieu/handhaving S Adequaat inspelen op hogere 
kwaliteitseisen in de 
milieuhandhaving en het 
groeiend aantal 
handhavingsverzoeken 

kwalitatief goed 
onderbouwde 
handhavingsbeschi
kkingen op het vlak 
van 
milieuregelgeving

E. de 
Vries

P. Vermeulen

Nummer 
1313 BP 
2013-2016

Gevonden 
voorwerpen

S Voldoen aan de wettelijke 
taak. 

Realiseren van 
registratie, 
bewaren, ophalen, 
verkopen of 
vernietigen van 
gevonden 
voorwerpen

Burgers, politie, 
Concern voor 
werk, Het Goed

E. de 
Vries

A. van der 
Werff

Nummer 
1314 BP 
2013-2016

Uitbesteding 
uitvoering wet 
BIBOB aan RIEC

S Het uitvoeren van het BIBOB-
beleid 

Het tegen gaan van 
witwaspraktijken en 
criminaliteit 

Burgers, 
ondernemers.

E. de 
Vries

A. van der 
Werff

Nummer 
1316 BP 
2013-2016

Omgevingsdienst 
Flevoland Gooi & 
Vecht

S Achterblijvende overhead 
bezuinigen

Omgevingsdienst is 
kostenneutraal 
gerealiseerd

Provincies en 
gemeenten

E. de 
Vries

W. Schutte

Nummer 
1316a BP 
2013-2016

Omgevingsdienst 
Flevoland Gooi & 
Vecht

S Achterblijvende overhead 
bezuinigen

Omgevingsdienst is 
kostenneutraal 
gerealiseerd

Provincies en 
gemeenten

E. de 
Vries

W. Schutte

fys1 Rampen-bestrijding S Onderuitputting wegnemen 
cursussen en opleidingen 
rampenbestrijding

Adequaat budget E. de 
vries

A. vd Werff

fys2 Rampen-bestrijding S Onderuitputting wegnemen 
inventaris, kantoor, 
actiecentra en 
rampenbestrijdings-
organisatie

Adequaat budget E. de 
vries

A. vd Werff

fys6 Veiligheidsregio S Taakstellend bezuinigen met 
oplopend karakter realiseren 
in de bijdrage aan de VR. 
Aan de orde bij behandeling 
begroting Veiligheidsregio 
2013. Voor begroting 2012 
3% -/- inflatie correctie 
gerealiseerd.

10% bezuiniging op 
budget VR

E. de 
vries

A. vd Werff

fys7 Brandweer S 3% bezuinigen op regio-nale 
brandweertaak. Aan de orde 
bij behandeling begroting 
Veiligheidsregio 2013. 

3% bezuiniging op 
budget onderdeel 
lokale brandweer

E. de 
vries

A. vd Werff

sml26 Halt S 10% bezuinigen op 
voorlichting VO. Van 3 naar 
1, onjuist in begroting

Juiste verwerking in 
begroting

E. de 
vries

A. vd Werff

cul / civr4 Brandkranen S Beheer brandkranen 
versoberen

Voldoen aan 
wettelijke eisen, 
minder minder 
middelen

E. de 
vries

A. vd Werff

Bezuinigingen fase II
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 2011: Voor complexe handhavingszaken moet steeds vaker een beroep gedaan worden 
op specialistische, technische en juridische kennis, die niet binnen de eigen organisatie 
aanwezig is. Ook kan het zijn dat voor een handhavingszaak een onafhankelijk 
onderzoek verricht moet worden, bijvoorbeeld een onderzoek na aanhoudende klachten 
over geuroverlast. Om de kwaliteit van handhavingsbesluiten te waarborgen is het van 
belang dat er een voorziening is voor de inhuur van specialistische kennis of het laten 
verrichten van specialistisch onderzoek.

€ 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 2012: Artikel 5:5 van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de zorg voor gevonden 
voorwerpen een wettelijke taak voor gemeenten is. In Noordoostpolder wordt deze taak 
sinds jaar en dag uitgevoerd door Politie Flevoland. Vanuit de politie, en later door de 
Minister van V&J is gevraagd om de zorg voor gevonden voorwerpen, conform de 
wetgeving, door de gemeenten te laten (doen) uitvoeren. Het gaat dan om het 
registreren, bewaren, ophalen, verkopen en/of vernietigen van gevonden voorwerpen, 
inclusief (brom)fietsen en dieren. 

€ 7.800 € 7.800 € 7.800 € 7.800 2012: Er is veel specialistische kennis nodig om de wet BIBOB uit te voeren. Deze heeft 
de gemeente niet zelf in huis. De lichte voortoets als onderdeel van de vergunning voert 
de gemeente zelf uit. Dossiers die ter toetsing moeten worden voorgelegd aan het 
landelijk bureau BIBOB moeten aan allerlei juridische eisen voldoen. Het is goedkoper 
om deze BIBOB-dossiers uit te besteden. Het RIEC voert BIBOB voor meer gemeenten 
in Flevoland uit. Daarnaast kan het RIEC ook geraadpleegd worden om gesloten 
bronnen te raadplegen, ook wanneer er nog geen sprake is van een 
vergunningaanvraag.  De raad heeft in december 2010 ingestemd met het BIBOB-
beleid. 

€ 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 2012: Als gevolg van de vorming van de OFGV moet Noordoostpolder achterblijvende 
overhead wegbezuinigen.

-€ 120.000 -€ 120.000 -€ 120.000 -€ 120.000 2012: Extra taakstelling op de bestuursdienst om achterblijvende overhead goed te 
maken in de vorm van bezuinigingen. Het totaalbedrag aan te realiseren bezuinigingen 
op de bestuursdienst komt hiermee op € 1.720.000 (fase I: €1.100.000 + fase II Het 
nieuwe Werken: € 500.000 + ODF € 120.000). 

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 collegedoelstelling

€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 collegedoelstelling

€ 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 collegedoelstelling

€ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 collegedoelstelling

€ 28.500 € 28.500 € 28.500 € 28.500 € 28.500 collegedoelstelling

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 collegedoelstelling
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

overig3 Korting 10% 
Veiligheidsregio

S Nog doorvoeren 
bezuinigingen fase I

E. de 
vries

A. vd Werff

adv4 Dierenwelzijn S 10% bezuinigen op 
diensambulance en 
dierenopvang

Taakstelling 
bezuiniging van 
10% realiseren

E. de 
vries

A. vd Werff

hhv2 Handhaving S Faciliteert overlegstructuur 
handhavingspartners

Adequate 
overlegstructuur

E. de 
Vries

P. Vermeulen

Totaal

Nummer 
1110 BP 
2011 - 2014

Structuurvisie 
(projectleiding)

Opstellen van een 
structuurvisie en 
bestemmingsplan landelijk 
gebied

Hebben van een 
structuurvisie en 
bestemmingsplan 
Landelijk gebied

I. Valk W. Schutte

Nummer 
1213 BP 
2012 - 2015

Bouwen S Onderhoud workflowsysteem Een 
workflowsysteem 
dat altijd voldoet 
aan de actualiteit. 

E. de 
Vries

W. Schutte

Nummer 31  
CP 2010-
2014

Bedrijventerreinen Opstellen van een visie op de 
ontwikkeling van 
bedrijventerreinen

Beleidsplan 
ontwikkeling 
bedrijventerreinen

Bedrijfsleven E.de 
Vries

W. Schutte

Nummer 
1014      BP 
2010-2013

Ruimtelijke ordening Luchtfoto's incl. mutatie-
signalering en cyclorama's

E. de 
Vries

W. Schutte

Nummer 
1317 BP 
2013-2016

Bouwbeleidsplan S Toetsen van bouwplannen 
aan de hand van het 
Bouwbeleidsplan

Voldoen aan de 
eisen van het 
vastgestelde 
Bouwbeleidsplan

E. de 
Vries

W.Schutte

Nummer 
1214 BP 
2012 - 2015

Monitoring 
rugstreeppadden

S Monitoring 
instandhoudings-
staat 
rugstreeppadden

Onder andere 
Provincie, 
Landschapsbeh
eer Flevoland, 
Natuurmonume
nten, Ravond

E. de 
Vries

W. Schutte

  Monitoring 
rugstreeppadden

S Monitoring 
instandhoudings-
staat 
rugstreeppadden

Onder andere 
Provincie, 
Landschapsbeh
eer Flevoland, 
Natuur-
monumenten, 
Ravond

E. de 
Vries

W. Schutte

rmt1 Leges S Kostendekkendheid leges 
bestemmingsplannen 
verhogen

Meer 
kostendekkendheid 
leges

E. de 
Vries

W. Schutte\

overig2 Leges S Kostendekkendheid leges 
fase I doorvoeren

Invulling geven aan 
bezuinigingstaak-
stelling fase I

E. de 
Vries

W. Schutte

rmt2 Leges S Invoeren legesplicht 
principeverzoeken

Kostendekkendheid 
diensten en 
(mogelijk) grotere 
zorgvuldigheid bij 
aanvrager

E. de 
Vries

W. Schutte

verg1 Leges S Kostendekkendheid leges 
bouwvergunningen vergroten

Kostendekkende 
tarieven bouw-
vergunningen

E. de 
Vries

W. Schutte

verg3 Welstand S Afschaffen lokale leden voor 
welstand

Stroomlijnen 
welstandproces

E. de 
Vries

W. Schutte

Bezuinigingen fase II

Programma 2: Een veilige en bereikbare leefomgeving. Subpijler 3A: Bouwen
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

-€ 150.000 -€ 150.000 -€ 150.000 -€ 150.000 € 150.000- collegedoelstelling

€ 3.875 € 3.875 € 3.875 € 3.875 € 3.875 collegedoelstelling

€ 8.436 € 8.436 € 8.436 € 8.436 € 8.436 collegedoelstelling

€ 130.811 € 130.811 € 130.811 € 130.811 

p.m. p.m. 2011: 
Het betreft de lasten van een projectleider. Door verlenging van het project is ook inzet 
van een projectleider langer noodzakelijk.

€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 2011: Voor het onderhoud van het workflowsysteem van cluster vergunningen is externe 
deskundigheidsondersteuning noodzakelijk. De kosten hiervoor bedragen €10.000 
jaarlijks en worden geacht gedekt te zijn in de leges. 

Realisatie in 2011

Luchtfoto's worden  1x per 3 jaar gevlogen. Met het BAG besluit en de authentieke 
registratie BGT nemen de kosten toe om mutaties te kunnen signaleren met behulp van 
de luchtfoto’s.

€ 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 2012: In Q2 van 2012 wordt door het college het Bouwbeleidsplan vastgesteld. Uit het 
besluit vloeit voort dat er een applicatie dient te worden gebruikt bij het toetsen van 
bouwplannen. Deze applicatie vergt eenmalige implementatiekosten ad €6.000 en 
jaarlijks terugkerende licentiekosten ad €2.800.

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 2011:
Financiële bijdrage voor de monitoring van rugstreeppadden in Noordoostpolder. Dit is 
een afspraak uit het convenant getekend 16 februari 2011. Er wordt aangeleverd voor de 
periode vanaf 2011 en dat is niet de bedoeling van de beleidsplanning. Het eerste jaar 
moet apart worden ingebracht bijvoorbeeld bij de voorjaarsrapportage. 

-€ 30.000 -€ 30.000 -€ 30.000 -€ 30.000 2012: De punt van de rugstreeppadden vervalt en zit nu in Flora- en faunabeheer (ook 
punt 1214 van de beleidsplanning 2012 - 2015 onder pijler 1).

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 collegedoelstelling

-€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000 €-100.000- collegedoelstelling

€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 collegedoelstelling

€ 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 collegedoelstelling

€ 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 collegedoelstelling
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

Totaal

Nummer 6  
BP 2011 - 
2014

Experimentele 
woonvormen

I Onderzoeken van 
experimentele woonvormen

Zicht op mogelijk-
heden voor expe-
rimentele woon-
vormen en uitvoe-
ring stimuleren

E. de 
Vries

I Volkshuisvestingsplan Invulling geven aan 
woonvisie en 
herstructurerings-
visie.

E. de 
Vries

W. Ruifrok

E. de 
Vries

W. Ruifrok

E. de 
Vries

W. Ruifrok en 
A. Poppe

E. de 
Vries

W. Ruifrok en 
A. Poppe

rmt5 Woonomgeving S Subsidie verbeteren 
woonomgeving afschaffen

De vereniging die 
de subsidie 
ontvangt leidt een 
sluimerend 
bestaan.

E. de 
Vries

W. Ruifrok

Nummer 19   
BP 2010-
2013

Jeugd- en 
onderwijsbeleid

De speerpunten integraal 
jeugd- en onderwijsbeleid zijn 
verbetering van voor- en 
vroegschoolse educatie, de 
uitwerking van een 
transparante en werkbare 
zorgstructuur, het vermin-
deren van voortijdig 
schoolverlaten en meer 
jongeren een startkwalificatie 
laten halen (resultaat)

E. de 
Vries

W. Ruifrok

Haalbaarheids-
onderzoek en 
regeling 
Duurzaamheids-
lening

Nummer 
111  CP 
2010-2014

Programma 1: Fysieke leefomgeving. Subpijler 3B: Wonen

Nummer 
1320 BP 
2013-2016

Wonen en 
herstructurering van 
de bestaande kernen 
en wijken

Haalbaarheid en risico's in 
kaart brengen van het 
instellen van een 
Duurzaamheidsregeling en 
afhankelijk van de uitkomsten 
wordt (g)een 
duurzaamheidslening 
ingesteld.

Bezuinigingen fase II

Duurzaamheids-
lening

I

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Pijler 4: Leren in Noordoostpolder 
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 321.500 € 321.500 € 321.500 € 321.500 

2012. Vervallen. Wordt geen invulling meer aan gegeven.

2006-2010:
De nota “Noordoostpolder: Ruimte voor wonen” (met periodieke evaluatie) is 
uitgangspunt voor het bouwen in de Noordoostpolder en moet onder meer uitmonden in 
een woonplan per dorp. De investeringsbudgetten worden ten laste gebracht van de 
reserve beleidsplan.

2010:
Op basis van de woonvisie en de herstructureringsvisie wordt hier  invulling aan 
gegeven. Op basis van de historische inzet en ambities is continuering van de 
bestaande financiële inzet op voorhand wenselijk.                                                               
Dekking: reserve beleidsplan.

2012:                                                                                                                                     
1. Inzichtelijk maken en prioriteren van opgaven en mogelijkheden aangaande het 
wonen in de Noordoostpolder. Ondertussen uitvoering blijven geven aan de bestaande 
geprioriteerde acties uit de bestaande woonvisie.                                                                
2. Nieuwe Woonvisie (2.0) met uitvoeringsprogramma, prioritering en globale financiële 
onderbouwing. Dorpsvisies Nagele en Kraggenburg met uitvoeringsplannen

2012: De Duurzaamheidslening is een aantrekkelijke lening met een lage rente voor 
particuliere woningbezitters. Gemeenten kunnen de Duurzaamheidslening inzetten om 
hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en de bestaande woningvoorraad 
energiezuiniger te maken. De aflossing en rente kunnen de woningeigenaren in de 
meeste gevallen betalen met de gerealiseerde energiebesparingen door hun 
investeringen.
1. Wanneer het fonds wordt beëindigd, vloeien de gelden inclusief rente maar exclusief 
beheerskosten (0,5%) terug naar de gemeente. De aflossing van leningen duurt 
maximaal 10 jaar. Na het beëindigen van het fonds vloeien de gelden binnen 10 jaar 
terug (revolverend).                                                                                                     

2. Voor de lening zal een reserve voor dezelfde omvang moeten worden gevormd. Deze 
lasten kunnen mogelijk worden gedekt uit de reserveringen voor herstructurering.  Het 
betreft hier een wens van de raad.

€ 5.060 € 5.060 € 5.060 € 5.060 € 5.060 collegedoelstelling

€ 100.000 € 100.000 Als aanvulling op het bestaande Jeugd(zorg)- en Onderwijsbeleid wordt een verbreding 
nagestreefd. Voor “niveau 2” wordt een bedrag geschat van €100.000. Voor “niveau 3” 
zou dat €150.000 zijn.
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

Nummer 19   
BP 2010-
2013

Jeugd- en 
onderwijsbeleid

Zie punt 921 (en 920) E. de 
Vries

W. Ruifrok

Nummer 
1324 BP 
2013-2016

Accommodatiebe-
leid maatschappe-
lijke functies

I Opstellen visie en beleidsplan 
en uitbesteden 
gebouwenscan voor bepaling 
vereiste ingrepen

Visie en beleid van 
waaruit 
locatieprojecten 
worden opgezet

Alle betrokken 
instellingen als 
mogelijke 
participanten

E. de 
Vries

W. Ruifrok

sml13 Schoolbegeleiding S Realiseren 10% bezuiniging 10% lagere 
begroting 
schoolbegeleiding

E. de 
Vries

W. Ruifrok

sml14 Godsdienst-
onderwijs

S Uitvoeren van correctie Reeds gerealiseerd 
in de begroting

E. de 
Vries

W. Ruifrok

sml35 Onderwijs-
huisvesting

S Verlaging of verschuiving 
investeringsbudget

Realiseren 
bezuinigingstaakste
lling

E. de 
Vries

W. Ruifrok

sml36 Peuterspeelzaal-
werk

S Realiseren in voorstel van 
HHV4

Bekostiging 
handhaving 
kinderopvang

E. de 
Vries

W. Ruifrok

wi4 Kinderopvang S Kinderopvanglasten 
onderbrengen in P-budget. 
€50.000 kan vanaf 2013 
worden gedekt uit P-budget 
overige efficiency

Ontlasting 
exploitatie lasten 
kinderopvang

E. de 
Vries

W. Ruifrok

hhv4 Kinderopvang S Op juiste wijze uitvoeren 
toezicht kinderopvang

Gecontroleerde 
kinderopvang

E. de 
Vries

W. Ruifrok

Totaal

Nummer 
1112 BP 
2011 - 2014

Realiseren 
evenementen-terrein 
Luttelgeest

Aankoop grond en 
verplaatsen voetbalveld

Realiseren 
evenemententer-
rein op oude 
voetbalveld

Dorpsvereni-
ging en 
voetbalclub

E. de 
Vries

P.Vermeulen

Nummer 
1113 BP 
2011 - 2014

Realiseren 
evenementen-terrein 
Luttelgeest

Aankoop grond en 
verplaatsen voetbalveld

Realiseren 
evenemententer-
rein op oude 
voetbalveld

Dorpsvereni-
ging en 
voetbalclub

E. de 
Vries

P.Vermeulen

Nummer 
1114 BP 
2011 - 2014

Realiseren 
evenementen-terrein 
Luttelgeest

Aankoop grond verplaatsen 
voetbalveld

Realiseren 
evenemententer-
rein op oude 
voetbalveld

Dorpsvereni-
ging en 
voetbalclub

E. de 
Vries

P.Vermeulen

Nummer 
1215 BP 
2012 - 2015

Sport Renovatie dak Evert van 
Benthemhal

Adequate en veilige 
binnen-
sportgelegenheid

E. de 
Vries

P.Vermeulen

Nummer 
1216 BP 
2012 - 2015

Openbaar gebied S Goed onderhouden openbaar 
gebied rond de Terp

Onderhoud 
recreatieve 
verbindingen.

Waterschap, 
Flevoland-
schap/Staats-
bosbeheer, 
golfclub

I. Valk W. Schutte

Nummer 
1329 BP 
2013-2016

Buitensport-
accommodaties 
dorpen

I Financiële bijdrage in 
renoveren sportgerelateerde 
opstallen

Adequate 
sportgerelateerde 
opstallen

Verenigingen/ 
clubs

E. de 
Vries

P.Vermeulen

Bezuinigingen fase II

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Pijler 5A: Sport 
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

2011: Er is een relatie met het CJG. Tot 1-1-2012 st aat plus €100.000 op deze post. Op 
921 Programma 2 subpijler 6A. Regiefunctie CJG (resultaat) staat -/- € 100.000. Per 
saldo resteert er dan nihil.
2012: Eenmalig voor scan eerste groep (pilots) van gebouwen. Budget verschoven van 
2012 naar 2013.

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 collegedoelstelling

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 collegedoelstelling

€ 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 collegedoelstelling

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 collegedoelstelling

€ 69.000 € 69.000 € 69.000 € 69.000 € 69.000 collegedoelstelling

-€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000 € 100.000- collegedoelstelling

€ 419.000 € 419.000 € 419.000 € 419.000 

Aanlegkosten voetbalveld ad € 450.000 (incl. aankoopkosten grond ad. €300.000 vanuit 
grondexploitatie). De rente- en afschrijvingslasten van deze investering zijn structureel. 
Het plan is dat daar bovenop via Leader en Dorpsbelang Luttelgeest € 257.000 ineens 
wordt bijgedragen aan realisering evenemententerrein. 

Het plan is dat via Leader en Dorpsbelang Luttelgeest € 257.000 ineens wordt 
bijgedragen aan realisering evenemententerrein.

€ 27.750 € 27.750 Realisatie in 2011.                                                                                                                
Dit betreft de kapitaallasten van het voetbalveld incl. de grondaankoop ad. €450.000 (20 
jr afschrijving). Totaal € 27.750 structurele lasten vanaf 2012. De dekking is voor 2012 
en 2013 gevonden door de besparing op de  renovatie die gereserveerd was in 2011 ad  
€50.000 te storten in het RBP en hier uit te putten in 2012 (€ 27.500) en 2013 (€ 
22.500). Rente grond over € 300.000, rente over realisatie € 150.000 en afschrijving 
over realisatie € 150.000/20 jaar. 

2011: Het benodigde bedrag ad € 119.000 wordt toegevoegd aan de voorziening groot 
onderhoud gebouwen. 

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 2011: € 25.000 is benodigd voor het onderhoud van het openbaar gebied rond de Terp. 
Het gaat om groen, paden en dergelijke. Een nadere detailraming wordt opgenomen in 
de reguliere onderhoudsplannen.

2012. Getracht wordt de hoogst noodzakelijk werkzaamheden te bekostigen uit 
bestaande onderhoudsbudgetten. Voor een deel gaat het ook om de IJsbaan. Het is in 
eerste instantie een zaak van de vereniging(en). 
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

Nummer 
1328 BP 
2013-2016

Masterplan sport S Zorgen voor evenwicht in 
baten en lasten Sport na 
realisatie Masterplan Sport

Sluitende begroting 
Sport

Sportclubs I. Valk P.Vermeulen

sml9 Zwembad S Gefaseerd realiseren 10% 
bezuiniging op zwembad

10% lagere lasten 
zwembad

E. de 
Vries

P. Vermeulen

sml18 Sportnota S Onderuitputting opheffen Adequate 
budgettering

E. de 
Vries

P. Vermeulen

sml19 Sporttarieven S Verhogen sporttarieven met 
30%. Verwerking als 10%, 
10% en 10%. 

Meer 
kostendekkende 
tarieven sport

E. de 
Vries

P. Vermeulen

overig7 Sporttarieven S Sporttarieven aanpassen op 
bezuinigingstaakstelling fase 
I

Bezuinigingen fase 
I realiseren

E. de 
Vries

P. Vermeulen

sml38/40/42 Sportbudgetten S Op sport moet in totaal 
€330.000 bezuinigd worden

Taakstelling 
bezuinigingen 
realiseren

E. de 
Vries

P. Vermeulen

acc2 MFC Nagele S MFC realiseren door bijdrage 
in relatie te brengen met 
vergoeding gebruik

Geen rente- en 
afschrijvingslasten 
in de exploitatie

E. de 
Vries

P. Vermeulen

acc3 MFC Tollebeek S MFC realiseren door bijdrage 
in relatie te brengen met 
vergoeding gebruik

Geen rente- en 
afschrijvingslasten 
in de exploitatie

E. de 
Vries

P. Vermeulen

acc4 Voetbal- en 
evenementen-terrein 
Luttelgeest

S Voetbal- en 
evenemententerrein 
realiseren uit incidentele 
middelen (ged.)

Lagere rente- en 
afschrijvingslasten 
in de exploitatie

E. de 
Vries

P. Vermeulen

Totaal

sml1 Theater S 10% taakstelling theater, 
fasering in 5%-7,5%-10%

Bezuinigings-
taakstelling 
realiseren

E. de 
Vries

W. Ruifrok

sml7 Bibliotheek S 15% taakstelling bibliotheek 
Emmeloord. Fasering in 5%-
10%-15%

Bezuinigings-
taakstelling 
realiseren.

E. de 
Vries

W. Ruifrok

Cuza6 Theater/Cuza S Beleid formuleren dat 
synergie oplevert voor theater 
en Cuza

Synergie tussen 
theater en Cuza.

I. Valk W. Ruifrok

Totaal

Nummer 25 
CP 2010-
2014

Siteholderschap 
Schokland

S Beoordelen wat de 
consequenties zijn van het 
verkregen siteholderschap 
voor Schokland in 2010 en 
hoe de gemeente hiermee 
verder wil

Visie op de invulling 
van het 
siteholderschap

Verschillende 
belanghebben-
den rond 
Schokland, 
toeristische 
sector

E. de 
Vries

A. v.d. Werff

Bezuinigingen fase II

Bezuinigingen fase II

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Subpijler 5B: Kunst, cultuur en bibliotheek

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Subpijler 5C: Cultureel erfgoed 
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p.m. p.m. p.m. p.m. 2012: In januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuw- en verbouw van de 
Bosbadhal. Hier zat een investeringsbegroting en een exploitatieraming bij. Uit die 
laatste bleek een tekort van € 26.000. De opdracht geldt dit jaarlijkse tekort zoveel 
mogelijk terug te brengen maar of dat gaat lukken is als risico benoemd. Totdat er meer 
zekerheid is over de sluitendheid van de exploitatieraming wordt dit tekort p.m. 
opgenomen in de beleidsplanning. De exploitatie gaat lopen medio 2013. 

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 65.000 collegedoelstelling.                                                                                             
2012. De bezuiniging voor 2014 en 2015 is teruggebracht van € 65.000 naar €20.000. 
Dit is het gevolg van een aangenomen motie van de PVVP om het buitenbad open te 
houden minimaal tot en met 2015. De lagere bezuiniging wordt niet gecompenseerd.

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 collegedoelstelling

€ 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 50.000 collegedoelstelling

-€ 30.000 -€ 30.000 -€ 30.000 -€ 30.000 € 30.000- collegedoelstelling

€ 330.000 € 330.000 € 330.000 € 330.000 € 330.000 collegedoelstelling

€ 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 collegedoelstelling

€ 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 collegedoelstelling

€ 14.250 € 14.250 € 14.250 € 14.250 € 14.250 collegedoelstelling

€ 539.250 € 539.250 € 539.250 € 539.250 

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 collegedoelstelling.                                                                                              
2012. De bezuiniging voor 2012 ad € 25.000 is vervallen als gevolg van aangenomen 
motie. Dit is niet gecompenseerd.

€ 180.000 € 180.000 € 180.000 € 180.000 € 180.000 collegedoelstelling

€ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 collegedoelstelling

€ 380.000 € 380.000 € 380.000 € 380.000 

€ 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 2012. Budget dat structureel in de begroting is opgenomen vanwege siteholderschap 
Schokland
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docu-
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teel of 
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tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

Nummer 
1115 BP 
2011 - 2014

Cultureel erfgoed S Het opstellen en vastleggen 
van Erfgoedbeleid om te 
sturen op het eenduidig 
uitdragen van 'het verhaal 
van de polder' en het 
stimuleren van initiatieven die 
bijdragen tot het behoud van 
ons cultureel erfgoed

Kaders stellen voor 
beheer cultureel 
erfgoed, het actief 
uitdragen ervan en 
de wijze waarop 
initiatieven op dit 
terrein al dan niet 
kunnen worden 
ondersteund met 
subsidie. 

Culturele 
instellingen, 
Musea, Erfgoed-
instellingen, 
oudheidkundige 
verenigingen, 
monumenten-
zorg

E.de 
Vries

A. v.d. Werff

Nummer 
1334 BP 
2013-2016

Cultuur I Technische nulmeting, 
plaatsen veldapparatuur en 
inmeten van rijksmonument 
Middelbuurt op 
Werelderfgoed Schokland, 
herstelwerkzaamheden en 
afschermen WEG van 
negatieve weersinvloeden en 
bezoekers.

Behoud 
cultuur(erfgoed)

E. de 
Vries

A. v.d. Werff

cuza5 Schokland S Siteholderschap inbedden Siteholderschap 
Schokland

E. de 
Vries

A. v.d. Werff

Nummer 
1217 BP 
2012 - 2015

Gezondheid Nota gezondheidsbeleid Bevordering 
gezonde leefstijl 
bevolking

GGD, ZONL, 
eerstelijns 
gezondheids-
zorg

E. de 
Vries

H. Bogaards

Bezuinigingen fase II

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Subpijler 6A: Maatschappelijke participatie

76



2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 2011: Opstellen Nota Erfgoedbeleid. De gemeenteraad heeft bij vaststellling van de 
cultuurnota besloten eind 2011 te besluiten of specifiek gemeentelijk erfgoedbeleid 
gewenst is. € 50.000 plus activiteitenbudget: € 50.000. In combinatie met de negatieve 
bezuinigingspost Cuza5 is er € 100.000 beschikbaar. Zowel de instandhouding  
Werelderfgoed Schokland als de voorbereiding op de rijksstructuurvisie cultureel 
erfgoed behoren tot het takenpakket.  

2012: Eind 2011 is een beschrijving van de uiterlijke staat van het rijksmonument 
Middelbuurt gemaakt door de archeologische monumentenwacht (AMW). Nader 
onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de geconstateerde aantastingen 
(verzakkingen). Na het duiden van de oorzaken van deze aantastingen kunnen 
maatregelen worden geformuleerd. In de archeologische beschrijving van de uiterlijke 
staat van het rijksmonument Middelbuurt worden diverse beschadigingen aan de kelder- 
en trapruïnes geconstateerd. De kosten voor het herstel bedragen ca. 5.000 euro 
waarna zorgvuldig afdekken kosten in de toekomst kan minimaliseren. Museum 
Schokland staat op terp "De Middelbuurt". Op deze terp zijn enkele archeologische 
monumenten aanwezig in de vorm van ruïnes van kelders en trappen. De 
archeologische monumenten worden door middel van een transparante beschutting 
zoveel mogelijk afgeschermd van negatieve weersinvloeden en gebruik

-€ 50.000 -€ 50.000 -€ 50.000 -€ 50.000 € 50.000- collegedoelstelling

p.m. p.m. 2011: Gemeenten moeten uiterlijk voorjaar 2013 een nieuwe 4 jaren nota 
Gezondheidsbeleid hebben opgesteld waarin wordt aangegeven hoe uitvoering wordt 
gegeven aan het landelijke preventiebeleid volksgezondheid dat dit voorjaar wordt 
gepresenteerd door de minister van VWS. De landelijke prioriteiten zijn gericht op het 
terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Mensen met lage 
inkomens en opleiding hebben ook vaak een slechtere gezondheid als gevolg van 
ongezonde leef/eetgewoontes. Door gerichte leefstijlinterventies moet dit worden 
teruggedrongen. Voor onze gemeente zal de basis voor het beleid zijn de GGD 
Volksgezondheidstoekomstverkenning (VTV) die dit najaar verschijnt. Het geld zal in 
aansluiting hierop worden ingezet voor preventieprojecten gericht op:
- Obesitas/overgewicht (bevolking breed)
- roken
- overmatig alcoholgebruik
- seksuele gezondheid
- dementie
Preventie projecten zullen in samenwerking met maatschappelijke partners, waaronder 
de GGD, worden voorbereid en uitgevoerd en uitgangspunt voor inzet van de 
gemeentelijke financiële middelen zal zijn: bewezen effectief.

Het is onduidelijk of gemeenten extra middelen kunnen verwachten om op deze 
terreinen interventies te kunnen verrichten via GGD en/of andere gezondheidspartners 
als huisartsen en fysiotherapeuten (bewegingsprogramma's). Daarom is het voorstel om 
voor 2012 € 35.000 in te zetten voor het maken van beleid.
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Portefeuille-
houder

Nummer 
920      BP 
2010-2013

Jeugd en Gezin Realiseren centra voor jeugd 
en gezin.

E. de 
Vries

H. Bogaards

Nummer 
1016      BP 
2010-2013

Jeugd en Gezin Ambtelijke inzet Centrum 
Jeugd en Gezin realiseren.

E. de 
Vries

H. Bogaards

Nummer   
19 + 921      
BP 2010-
2013

Jeugd en Gezin Organiseren regiefunctie 
Centra Jeugd en Gezin.

E. de 
Vries

H. Bogaards

Nummer 24   
BP 2010-
2013

WMO Budgetneutrale uitvoering 
beleid WMO.

E.de 
Vries

H. Bogaards

Nummer 
1219 BP 
2012 - 2015

Wmo S Wijkgerichte benadering en 
ondersteuning van kwetsbare 
groepen

Sociale samenhang 
en zorg op maat 
voor kwetsbare 
groepen

Zorggroep Oude 
en Nieuwe 
Land, Carrefour

E. de 
Vries 

H. Bogaards

Nummer 
1220 BP 
2012 - 2015

Wmo S Lokaal plan huiselijk geweld Sluitende keten 
huiselijk geweld

Verslavings-
zorg, 
maatschappe-
lijk werk, 

E. de 
Vries

H. Bogaards

Nummer 
1221 BP 
2012 - 2015

Wmo S Nazorg ex-gedetineerden Coördinatie nazorg 
ex-gedetineerden

GGD, politie, 
justitie

E. de 
Vries

H. Bogaards
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€ 207.000 € 207.000 2011: Als gevolg van de Bestuursovereenkomst komen er via de algemene uitkering 
extra middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van centra voor Jeugd en Gezin. Dit 
loopt op van €25 mln in 2008 tot € 100 mln in 2011.  Er is een relatie met punt 19 (CP 
2006-2010). Jeugdbeleid 2011 - 2014. Door realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin 
komt er onder regie van de gemeente een op preventiegericht, laagdrempelig en 
geïntegreerd aanbod in de lokale jeugdketen. Het oorspronkelijke bedrag (262.000) is 
verminderd met Halt (30.000) en procescoördinatie CJG (25.000). Beiden worden vanuit 
een ander P nummer bekostigd. In de vorige beleidsplanning stond € 100.000 vermeld 
bij 19 Jeugd en onderwijs beleid; dit bedrag is vervallen .zie opmerking bij 19. 

Resultaat-
afhankelijk

Resultaat-
afhankelijk

2011: De budgetten voor uitgaven behoren altijd gekoppeld te zijn aan de inkomsten. 
Het gaat om een doeluitkering.

€ 32.000 € 32.000 Voor de ontwikkeling en instandhouding van de CJG’s in onze gemeente (zorgstructuur/ 
zorgcoördinatie) is extra ambtelijke inzet nodig van 0,5 fte schaal 9. De kosten kunnen 
deels  (€25.000) worden gedekt uit het bestaande jeugdbudget.

-€ 25.000 -€ 25.000 Hiervan is € 25.000Is in formatie opgenomen en niet beschikbaar voor externe 
budgetten.

€ 0 € 0 2011: Doeluitkering. Door realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin komt er onder 
regie van de gemeente een op preventiegericht, laagdrempelig en geïntegreerd aanbod 
in de lokale jeugdketen. Afhankelijk van gerealiseerde doelen worden de gelden 
beschikbaar gesteld voor de jaren 2012 en verder. € 100.000 wordt gedekt uit de 
bestaande exploitatie, blijft €193.000.

Resultaat-
afhankelijk

Resultaat-
afhankelijk

2011: Wijzigingen in de budgetten gelden zowel voor de lasten als voor de baten. Zie 
tevens nr. 19 voor budget -/- € 100.000.

-€ 150.000 -€ 150.000 2010:
Sinds de invoering van de Wmo, is de egalisatiereserve gegroeid .Ondanks de risico’s 
als gevolg van nieuwe aanbesteding huishoudelijke hulp en de decentralisatie-impuls 
Awbz  wordt het reëel geacht het budget (afgerond € 6.700.000 cash uitgaven in 2009) 
structureel af te ramen. Het is extra relevant de hoogte van de reserve te bewaken. Er is 
in 2010 daarnaast dan nog extra ruimte om te investeren in beleid rond verslavingszorg, 
maatschappelijke opvang, cliëntenondersteuning en verdere decentralisatie Awbz.           
2011: Gerealiseerd. In het regulieren beleid en meerjarenbegroting verwerkt.

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 2011: In 2009 en 2010 hebben bezuinigingen in de AWBZ plaatsgevonden. Vanwege de 
doelmatigheidskorting op de huishoudelijke zorg, is er geen geld beschikbaar voor de 
nieuwe doelgroepen die aanspraak maken op de Wmo. Nieuwe ontwikkeling is dat 
vanaf 2013 de dagbesteding en begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo wordt 
overgeheveld. In 2012 zijn hiervoor voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk. Het is 
op dit moment nog niet duidelijk wat de financiële consequenties van deze ontwikkeling 
zijn.  Wel kan met zekerheid worden gesteld dat door de sterkere toename van de 
vergrijzing mensen langer thuis wonen. Hiermee wordt beoogd de duurdere intramurale 
opvang terug te dringen. Voorgaande ontwikkelingen leiden ertoe dat de voorzieningen 
in de dorpen en wijken versterkt moeten worden. Deze wijkgerichte benadering moet 
leiden tot een versterking van de sociale netwerken. Via het WWZ-beleid moet hier 
verder vorm aan worden gegeven. Hiervoor is een groeibudget nodig. Deze post zit in de 
bezuinigingen fase II (reserve WMO bij tekortop totaal WMO).

€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 2011: De regiovisie huiselijk geweld wordt begin 2011 door centrumgemeente Almere 
vastgesteld. Als regiogemeente dient de gemeente op basis van de regiovisie een lokaal 
plan huiselijk geweld op te stellen. Om de doelstellingen te bereiken is extra budget 
nodig. 

€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 2011: Vanaf 2010 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de coördinatie nazorg ex-
gedetineerden. Deze coördinatie wordt uitgevoerd door de GGD. Voor 2010 en 2011 zijn 
middelen beschikbaar gesteld voor deze coördinatie. Waarschijnlijk zijn vanaf 2012 
hiervoor geen middelen meer beschikbaar, maar dit is nu nog niet duidelijk. Voor de 
zekerheid dient hiervoor een bedrag gereserveerd te worden. 
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Portefeuille-
houder

Nummer 
924      BP 
2010-2013

WMO S Mantelzorgbeleid realiseren. E. de 
Vries

H. Bogaards

Nummer 
1224 BP 
2012 - 2015

WWB S Aanzuiveren 
egalisatiereserve WWB

De 
egalisatiereserve 
WWB heeft een 
adequaat niveau.

I. Valk H. Bogaards

S I. Valk H. Bogaards

Nummer 
1335 BP 
2013-2016

Drank- en horeca S Verordening paracommer-
ciële horecabedrijven op-
stellen. Aantal verstrekpun-
ten voor alcohol, alcohol-
gebruik en naleving regel-
geving in beeld brengen.
Toezichtarrangement 
ontwikkelen en operationeel 
hebben.

Naleving van drank- 
en horecawetgeving 
op acceptabel 
niveau

Sport-
verenigingen,
Koninklijke 
horeca 
Nederland

E. de 
Vries

A. v.d. Werff

Nummer 
1337 BP 
2013-2016

Gezondheidszorg S 10% taakstelling GGD-budget Bezuinigingstaak-
stelling wordt niet 
gehaald

E. de 
Vries

H. Bogaards

sml3 WMO S Taakstelling Realiseren 
taakstelling

E. de 
Vries

H. Bogaards

sml3 WMO I Taakstelling Realiseren 
taakstelling

E. de 
Vries

H. Bogaards

overig5 WMO S Taakstelling bezuinigingen 
fase I

Realiseren 
taakstelling 

E. de 
Vries

H. Bogaards

sml5 Meerdoen® S Beleid zodanig aanpassen 
dat 120%-norm overeind 
blijft. 

Realiseren 
bezuinigings-
doelstelling

E. de 
Vries

H. Bogaards

sml10 Gezondheidszorg S 10% taakstelling GGD-budget Lagere lasten GGD E. de 
Vries

H. Bogaards

sml12 Welzijn S Carrefour bezuinigingen, via 
5%, 7,5% naar 10%

10% 
kostenbesparing

E. de 
Vries

H. Bogaards

sml11 Maatschappelijk 
werk

S 10% bezuinigingstaakstelling E. de 
Vries

H. Bogaards

sml15 Minderheden-beleid S Afschaffen juridisch 
spreekuur. De bezuiniging 
wordt gerealiseerd in 2014

Efficiënter omgaan 
met de bestaande 
mogelijkheden

E. de 
Vries

H. Bogaards

S

Bezuinigingen fase II

H. BogaardsOpvangen 
conjunctuur-
schommeling re-
integratie WWB

I. ValkNummer 
1033      BP 
2010-2013
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€ 22.500 € 22.500 € 22.500 € 22.500 In het mantelzorgbeleid wordt gepleit voor extra inzet (nav de WMO). In 2007 is €89.000 
van het ministerie in de algemene middelen opgenomen. Hierna is de bedoeling dat dit 
structureel wordt. De middelen uit de algemene uitkering worden  één op één ingezet 
conform bedoeld kabinetsbeleid. Voor de jaren 2008 – 2011 komen de middelen uit de 
reserve WMO.                                                                                                                       
2011: Het beleid zal vanaf 2012 op de gebruikelijke wijze worden voortgezet, waarbij de 
incidentele middelen die tot en met 2011 zijn ingezet vanaf 2012 structureel nodig zijn 
voor de voortzetting van het mantelzorgbeleid. Dekking: WMO-budgetten.                         

€ 57.500 € 57.500 € 57.500 € 57.500 2011: Tot en met 2012 is € 250.000 beschikbaar voor extra inzet op re-
intergratietrajecten. Het gaat om 4,5 fte. Vanaf 2013 blijft alleen de jobhunter in dienst, 
waarvoor € 57.500 benodigd is. 

-€ 57.500 -€ 57.500 -€ 57.500 -€ 57.500 2011: De jobhunter kan laste van het P-budget worden gebracht. 
-€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000 2011: Uren werkdeel die ten laste komen van het P-budget. Met ingang van 2013 

vervallen de 4,5 fte die werden verantwoord op het P-budget. Van deze 4,5 fte blijft 
alleen de jobhunter in dienst. Zie hierboven verwerkt met een effect van € 57.500. 

-€ 250.000 -€ 250.000 -€ 250.000 -€ 250.000 2011: Doorvoeren bezuinigingen fase I naar II.
2011: Onttrekking aan reserve WWB, die gelijk weer op hetzelfde niveau wordt gebracht 
om voldoende niveau te hebben.

€ 350.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 2011: Deze € 350.000 kan niet meer ten laste van het P-budget worden gebracht en 
staat onder de bezuinigingen als een pluspost (bedrag met een minteken er voor, 
hetgeen inhoudt dat er minder aan bezuinigingen wordt gerealiseerd dan was voorzien). 
Dit bedrag valt weg tegen bovenstaande € 250.000 en € 100.000. Per saldo zijn de 
budgetten adequaat in de meerjarenbegroting opgenomen.

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 2012: De gewijzigde Drank- en Horecawet treedt waarschijnlijk op 1 juli 2012 in werking. 
Met de wetswijziging worden gemeenten verantwoordelijk voor handhaving van de 
Drank- en Horecawet. De burgemeester krijgt de bevoegdheid de Drank- en 
Horecawetvergunning te schorsen en de mogelijkheid te besluiten dat supermarkten en 
andere detailhandelaren die binnen één jaar drie keer betrapt worden op het verkopen 
van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens tijdelijk geen alcohol-houdende drank 
meer mogen verkopen. Het vorige kabinet heeft met de gemeenten afgesproken dat uit 
de algemene uitkering ook de overdracht van het toezicht op de Drank- en Horecawet uit 
wordt bekostigd.

€ 56.000 € 56.000 € 56.000 € 56.000 2012: De bezuinigingsdoelstelling van € 80.000 wordt niet gehaald. Het deficit loopt 
verder op als loon en prijscompensatie wordt gegeven. De taakstelling was €80.000 
bezuiniging. Relatie met nummer sml 10 oranje tabel bezuinigingen. 

€ 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 collegedoelstelling

-€ 65.000 2012: Bij de vaststelling van de begroting 2012 - 2015 is voor 2014 een bedrag van 
€65.000 opgenomen om minder te bezuinigen op de WMO. 

-€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 € 200.000 collegedoelstelling

-€ 600.000 -€ 600.000 -€ 600.000 -€ 600.000 € 600.000 collegedoelstelling

€ 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 collegedoelstelling

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 collegedoelstelling

€ 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 collegedoelstelling

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 collegedoelstelling
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sml28 Maatschappelijk S Schoolmaatschappelijk werk 
dekken uit BDU-gelden

Adequate dekking 
beleid schoolmaat-
schappelijk werk

E. de 
Vries

H. Bogaards

smlnieuw Jeugd en gezin S Procescoordinator dekken uit 
BDU-gelden

Adequate dekking 
beleid jeugd en 
gezin

E. de 
Vries

H. Bogaards

sml33 Subsidie-verlening S Waarderingssubsidies 
verminderen met 10%

10% besparen op 
waarderings-
subsidies

E. de 
Vries

H. Bogaards

sml34 KLIP GGZ S Alternatieve bezuiniging voor 
Logopedie ad € 45.000

Realiseren 
bezuinigingstaakste
lling

E. de 
Vries

H. Bogaards

wi3 Werk en inkomen S Opheffen onderuitputting 
budgetten Sociale Recherche 
Flevoland, vaste urenafname

Adequate 
budgetraming

I. Valk H. Bogaards

overig6 Werk en inkomen S Terugdraaien bezuinigingen 
fase I. Het bedrag van 
€350.000 voor 2011 wordt in 
de voorjaarsrapportage 
opgenomen en voor 2012 in 
het reguliere deel van de 
beleidsplanning.  Zie ook 
nummer 1033.

Bezuinigingstaak-
stelling fase I WWB 
terugdraaien

I. Valk H. Bogaards

Totaal

Nummer 
1338 BP 
2013-2016

Lustrumviering 
dorpen en wijken

S Subsidie voor uitvoering 
activiteiten in het kader van 
jubilea of lustrum van dorp of 
wijk

Lustrumviering op 
wijk- en 
dorpsniveau

Dorpsbelang en 
wijkplatformen

I. Valk A. v.d. Werff

fys5 Acquisitie S Samenvoeging budgetten 
fysiek/advies op gebied 
bevorderen economie en 
gebiedspromotie levert 
€7.500 besparing op 

Advertentiekosten 
economische 
acquisitie verlagen

E. de 
Vries

W. Schutte

adv1 Promotie S Subsidie Step in 
beleidsplanning 2009 
structureel verhoogd miv 
2011. Wordt nu herzien.

Realiseren 
bezuiniging met 
behoud 
promotiefunctie.

I. Valk A. v.d. Werff

Totaal

Nummer 
1227 BP 
2012 - 2015

S Uitvoering geven aan het 
actieplan behorende bij de 
Recreatievisie

Groei van de sector 
wat betreft 
bestedingen (door 
toename 
bezoekers) en 
werkgelegenheid

E.de 
Vries

A. Poppe

Bezuinigingen fase II

Programma 3: Economische ontwikkeling. Subpijler 7A: Werk en economie in de gemeente

Programma 3: Economische ontwikkeling. Subpijler 7D: Recreatie
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 27.770 € 27.770 € 27.770 € 27.770 € 27.770 collegedoelstelling

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 collegedoelstelling

€ 11.700 € 11.700 € 11.700 € 11.700 € 11.700 collegedoelstelling

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 collegedoelstelling

€ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 collegedoelstelling

-€ 350.000 -€ 350.000 -€ 350.000 -€ 350.000 € 350.000- collegedoelstelling

-€ 652.530 -€ 587.530 -€ 587.530 -€ 587.530 

€ 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 2012: 2012 en volgende jaren : Uitvoering motie 2011-11-XI.  Beschikbaar stellen van 
subsidies met een frequentie van eenmaal per vijf jaar voor uitvoering van 
lustrumactiviteiten in dorpen en wijken ad € 2.500 per dorp of wijk .

€ 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 collegedoelstelling

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 collegedoelstelling

€ 32.500 € 32.500 € 32.500 € 32.500 

€ 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 2011: De toeristisch-recreatieve sector behoort tot de snelst groeiende sector en vormt 
daarom een belangrijke economische pijler voor de Noordoostpolder. Om de toeristisch-
recreatieve sector te versterken en te laten groeien is er een impuls nodig. Hierbij hoort 
een sterk imago, positionering, samenwerking van ondernemers, gemeenten en non 
profit organisaties en productontwikkeling. De uitwerking van het actieplan bij de 
Recreatievisie moet hier vorm aan geven.        2012: Besluitvorming in 2011 heeft geleid 
tot een jaarbudget van € 75.000 (stond p.m.).
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

rmt4 Recreatie S Subsidie kinderboerderij in 
stappen verlagen naar naar 
50%

Beperken subsidie 
voor kinderboerderij 
in 2014 met 50%

E. de 
Vries

A. Poppe

verg2 Leges S Kostendekkend maken 
evenementenvergunningen

Kostendekkende 
leges

E. de 
Vries

A. v.d. Werff

verg5 Staan- en liggelden S Kostendekkend maken staan- 
en liggelden

Kostendekkende 
staan- en liggelden

E. de 
Vries

A. Poppe

Totaal

adv8 Acquisitie S Budgetten voor 
publiekscentrum en 
publieksinformatie verlagen

Onderuitputting 
opheffen

I. Valk A. v.d. Werff

pc1 Leges S Verhogen leges ondertrouw, 
vermissing, geboorteaktes en 
erkenning

Verhogen 
kostendekkendheid 
leges 
burgerdiensten

I. Valk A. v.d. Werff

Totaal

Nummer 32 
CP 2010-
2014

Promotie-platform Evalueren van het 
Promotieplatform in 2011

Besluit over vervolg 
van het 
Promotieplatform

Promotieplat-
form betrekken 
bij de evaluatie

I. Valk A. v.d. Werff

Nummer 16 
CP 2010-
2014

Bewoners-
participatie

Uitvoering geven aan het 
recent vastgestelde 
beleidsplan voor 
bewonersparticipatie inclusief 
het instellen van een 
burgerpanel via 
Noordoostpolder.nl  
Implementatie en uitvoering 
van het door de raad 
vastgestelde 
participatiebeleid binnen de 
organisatie

Participatie van 
inwoners bij beleid 
en uitvoering. 
Burgers, bedrijven 
en instellingen zijn 
betrokken bij het 
gemeentelijke 
ontwikkelings- en 
besluitvormingsproc
es en uitvoering 
daarvan.
Inwoners kunnen 
weten wat er speelt 
in hun buurt en 
omgeving

Burgers, 
bedrijven en 
instellingen.

I. Valk A. v.d. Werff

Nummer 
1229 BP 
2012 - 2015

2012: het jaar van 
Noordoostpolder

Opdrachtformulering aan 
STEP, zitting nemen in de 
stuurgroep. Budgetbewaking.

Viering van het 
jubileumjaar 2012: 
50 jaar gemeente 
en 70 jaar 
drooggelegd

STEP, diverse 
commissies van 
STEP, horeca- 
en recreatie-
ondernemers

I. Valk A. v.d. Werff

Nummer 
1341 BP 
2013-2016

Kwaliteitszorg S Overbrengen archief naar 
NLE

Voldoen aan 
archiefwet

Archief-
inspectie

I. Valk A. v.d. Werff

Bezuinigingen fase II

Programma 4: Dienstverlening en besturen, pijler 9: Bestuur en organisatie

Programma 4: Dienstverlening en besturen. Pijler 8: Dienstverlening

Bezuinigingen fase II
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 44.000 collegedoelstelling

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 collegedoelstelling

€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 collegedoelstelling

€ 67.000 € 67.000 € 67.000 € 67.000 

€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 collegedoelstelling

€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 collegedoelstelling

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 

2011: uitvoering in 2011.

2011: Het college heeft uitgesproken te willen luisteren naar inwoners en naar de 
samenleving en besluiten uit te willen leggen. Er wordt momenteel uitvoering gegeven 
aan het participatiebeleid.

2011: In dat jaar bestaat gemeente Noordoostpolder 50 jaar. Bovendien is het 70 jaar 
geleden dat de polder is drooggelegd. De jubileumactiviteiten worden uitgevoerd door 
vrijwilligersorganisatie STEP. Deze organisatie kent diverse commissies, die ieder een 
rol zullen krijgen, eventueel aangevuld met andere organisaties. Communicatie neemt 
zitting in een stuurgroep en zorgt dat de doelen van dit jubileum afgestemd zijn op de 
doelen van gebiedspromotie. Het budget is € 5 per inwoner. 

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 2012: Uitvoeringsjaar c.q. startjaar is 2013. 
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

Nummer 42 
CP 2010-
2014

Dualisme Overleggen met de 
gemeenteraad of er een 
heroriëntatie komt op het 
duale instrumentarium 

Interessantere 
politiek voor de 
burger en een 
positievere houding 
binnen de politiek

Burgerpanels, 
pers

Griffier A .v.d. Werff

Nummer 
1342 BP 
2013-2016

Griffie I Realiseren extra griffie-
ondersteuning. Uitbreiden 
formatie met 0,3 fte

Adequate 
ondersteuning 
griffie

Griffier A. v.d. Werff

Nummer 
1343 BP 
2013-2016

Griffie S Realiseren adequate  
vervanging griffier. Uitbreiden 
formatie met 0,2 fte

Adequate 
ondersteuning 
griffie

Griffier A. v.d. Werff

adv7 Kwaliteitszorg S Afschaffen 213a-
onderzoeken

Zelfstandige 213a-
onderzoeken 
combineren met 
bijvoorbeeld 
benchmarken

I. Valk A. v.d. Werff

bmo2 Burgemeester en 
wethouders

S Taakstellende bezuiniging 
realiseren

Bezuinigingstaakste
lling realiseren

I. Valk A. v.d. Werff

bmo4 Publieks-informatie S Publieksinformatie 
digitaliseren

Moderniseren 
publieksinformatie

I. Valk A. v.d. Werff

bmo6 Burgemeester en 
wethouders

S Budgetten wachtgelden 
aanpassen aan 
verwachtingen

Adequate 
budgetten 
wachtgelden 

I. Valk A. v.d. Werff

bmo7 Gemeenteraad S Realiseren 
bezuinigingstaakstelling 
conform denkrichtingen.

Kosten 
gemeenteraad 
reduceren

Griffie A. v.d. Werff

serv1 Relatiebeheer S Versoberen 
relatiegeschenken

Realiseren 
bezuiniging op 
relatiebeheer

I. Valk A. v.d. Werff

Totaal

Nummer 
1348a BP 
2013-2016

Bestuursdienst I/S Dekkingsmiddel voor 
jaarschijf 2013.

Financieel sluitend 
jaar 2013 als 
onderdeel van de 
beleidsplaning.

I. Valk P. Vermeulen

adv3 Verzekeringen S Onderuitputting opheffen Adequaat budget 
schadeuitkering

I. Valk A. v.d. Werff

bmo1 Bestuurs-academie S Opheffen 
deelnameconstructie 
bestuursacademie

Omzetting beleid 
naar commerciële 
entiteit bestuurs-
academie

I. Valk A. v.d. Werff

fpc /bel2 WOZ S In eigen beheer taxeren 
incourante objecten

Verlagen kosten 
WOZ-taxaties

I. Valk P. Vermeulen

fpc /bel3 Toeristen-belasting S Gerichtere controle 
toeristenbelasting

Terugdringen 
kosten controle

I. Valk P. Vermeulen

fpc /bel3 OZB S Verhogen OZB-opbrengsten In stand houden 
voorzieningen-
niveau op een 
acceptabel peil

I. Valk P. Vermeulen

acc1 Reserves S Reserves Vitens en Essent 
laten vrijvallen en de 
renteverliezen dekken

Alleen reserves 
aanhouden indien 
nuttig en 
noodzakelijk

I. Valk P. Vermeulen

Programma 5: Financiën. Pijler 10: 

Bezuinigingen fase II

Bezuinigingen fase II
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

2011: Actie door griffier, advies door communicatie.

2012: griffieondersteuning voor implementatie RIS en raadssite, vooralsnog alleen voor 
2012 (vanaf 1 mei/1 juni = € 6.000) en 2013 (€ 10.000) te laten gelden. 

€ 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 2012: Totaal benodigd is € 15.000. Voorstel voor 2013 e.v.:- S&O-geld overige 
personeelskosten € 2.500. Scholingsbudget raadsleden  € 2.000.
- Bezuiniging RKC   € 5.000
- Bijramen in begroting 2013 en verder: € 5.500

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 collegedoelstelling

€ 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 collegedoelstelling

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 collegedoelstelling

€ 0 € 0 € 0 € 0 Collegedoelstelling is incidenteel in 2012 en 2013

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 collegedoelstelling

€ 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 collegedoelstelling

€ 90.500 € 90.500 € 90.500 € 90.500 

2012: Het bedrag van € 200.000 van de ballotagelijst voor loon- en prijscompensatie 
wordt als niet wenselijk gezien, omdat het eenmalig vergoeden van loon- en 
prijscompensatie niet passend is met het structurele karakter van deze kosten. De vrijval 
in de reserve beleidsplan wordt nu ingezet voor 2013. Relatie met nummer "overig"  uit 
oranje tabel bezuinigingen. 

€ 12.464 € 12.464 € 12.464 € 12.464 € 12.464 collegedoelstelling

€ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 collegedoelstelling

€ 28.750 € 28.750 € 28.750 € 28.750 € 28.750 collegedoelstelling

€ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 collegedoelstelling

€ 2.100.000 € 2.100.000 € 2.100.000 € 2.100.000 € 2.100.000 collegedoelstelling. De extra opbrengst wordt met ingang van 2012 
gerealiseerd en voor de jaren 2012 en 2013 ingezet voor beleid met een incidenteel 
financieel karakter. 

-€ 153.000 -€ 153.000 -€ 153.000 -€ 153.000 € 153.000- collegedoelstelling
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Nummer uit 
eerder vast-
gestelde 
docu-
menten

Nummer 
BP 2014-
2017

Thema Inci-
den-

teel of 
struc-
tureel

Inspanning Resultaat Middenveld Direc- 
teur

Portefeuille-
houder

overig9 Bestuursdienst S Taakstellende bezuiniging 
realiseren icm nieuwe werken

Vruchten plukken 
van nieuwe werken

I. Valk A. v.d. Werff

overig Bestuursdienst I Realiseren 
gemeentedoelstellingen door 
financiering instellingen.

Gerealiseerde 
gemeentedoel-
stellingen door 
partijen  gefinan-
cierd door 
Noordoostpolder

I. Valk A. v.d. Werff

Totaal

TotaalTotaal bezuinigingen fase II, zoals voor nu geaccordeerd door het college 
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2014 2015 2016 2017 Uitvoeringsjaar/ toelichting

€ 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 collegedoelstelling

-€ 200.000 2012: Bij de vaststelling van de begroting 2012 - 2015 is voor 2014 een bedrag van 
€200.000 opgenomen om incidenteel loon-prijscompensatie op onderdelen door te 
kunnen voeren. 

€ 2.298.714 € 2.498.714 € 2.498.714 € 2.498.714 

€ 3.580.305 € 4.715.305 € 4.875.305 € 4.875.305 
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