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Strategische raadsagenda 2014-2017 
 

In deze strategische raadsagenda wordt een aantal onderwerpen 
benoemd, die de raad als prioritair ziet voor deze raadsperiode. Ook is 
inzichtelijk gemaakt dat besluitvorming via verschillende stappen 

verloopt. Stappen die elk weer een andere vorm van betrokkenheid 
van de raad vragen. 

Om de werkzaamheden van de raad goed te richten, is het belangrijk 
prioriteiten te stellen. Niet alles kan belangrijk zijn. Om daarna ook de 

goede activiteiten te kunnen plannen is het ook van groot belang dat 
de raad aangeeft welke vragen en wensen er voor de aanpak van deze 

onderwerpen bestaan. 

 

Fasen in beleidsontwikkeling 
Beleid wordt ontwikkeld via verschillende fasen. De 
verschillende fasen vragen om verschillende wijzen van 
handelen van de raad. Het gaat om het geven van 
RICHTING aan het beleid en RUIMTE aan de 
verschillende betrokkenen om op basis van 
hun rol en kwaliteiten van het beleid een 
succes te maken. In dit model worden de 
volgende fasen onderscheiden: 
 

Oriëntatie 
In de fase van oriëntatie ligt een voorstel nog 
op de tekentafel. Het beleidsprobleem moet nog 
verkend worden, de oplossingsrichtingen liggen in 
principe nog open. Hier kan ervoor gekozen worden het 
probleem verder te verkennen door bijvoorbeeld 
informatieverstrekking door het college, hoorzittingen, 
werkbezoeken, enquêtes, cursussen, enzovoorts. Door middel van een startnotitie kan verder 
richting worden gegeven aan het verdere beleidsproces. De raad kan aan het college 
aangeven op welke wijze men verwacht dat het beleid verder ontwikkeld wordt. De raad kan 
dan bijvoorbeeld aangeven welke alternatieven het college moet onderzoeken bij het 
raadsvoorstel dat gaat over de oplossing van het beleidsprobleem. 
 

Ontwikkeling 
In deze fase wordt een voorstel in de raad (m.n. kaderstellend) behandeld, waardoor de raad 
richting geeft aan het college. Het voorstel is doorgaans opgesteld door het college. Het 
vinden van een oplossing voor een beleidsprobleem staat centraal. Wanneer de raad zelf 
meer nadrukkelijk naar de oplossing wil kijken, dan zal dat vaak zijn in de vorm van vragen 
aan het college over de oplossing, gesprekken (dat kan o.a. in "gewoon" contact met 
burgers, maar ook met hoorzittingen, werkbezoeken, spreekrecht), enzovoorts. 
 

Uitvoering 
In deze fase is het college aan de slag (door inzet van het ambtelijk apparaat) met de 
uitvoering van beleid. De raad staat hier op afstand. Wanneer de raad in de uitvoeringsfase 
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het beleid wil volgen, staat de informatieverstrekking (primair door het college) centraal. Ook 
kan gedacht worden aan bijvoorbeeld werkbezoeken om te kijken hoe zaken in het veld 
verlopen. Daarbij blijft het belangrijk om goed op de rolverdeling te letten. In beginsel 
luistert de raad en verzamelt informatie, maar laat het college ruimte om uit te voeren. 
 

Evaluatie 
Bij evaluatie gaat het om het beoordelen van de effecten van beleid. Ook hier kan het college 
zelfstandig een voorstel opstellen, dat de raad bespreekt. Ook kan het college door de raad 
gevraagd worden een beleidsevaluatie te maken. De raad kan ook zelf aan onderzoek doen, 
bijvoorbeeld door betrokkenen uit te nodigen voor een hoorzitting of een verzoek te doen 
daartoe aan de rekenkamercommissie. De raadsenquête is een heel uitgebreide, zware vorm 
om zelf aan evaluatie te doen. 
 

Aanpak 
Op de volgende pagina zijn de strategische onderwerpen benoemd die voor de raad als 
prioritair worden beschouwd voor de periode 2014-2017. Het zijn onderwerpen die belangrijk 
zijn voor de hele samenleving, de hele raad en die normaliter in het nieuwe 
collegeprogramma terug zouden komen. De onderwerpen staan min of meer aan het begin 
staan van een (nieuw/vernieuwd) beleidsproces, noodzaken tot een heroriëntatie op 
onderdelen of staan op een punt dat er belangrijke vervolgbesluiten genomen moeten 
worden voor wat betreft de te volgen (nieuwe) koers.  
 
Na vaststelling van deze strategische raadsagenda, is het belangrijk per onderwerp te 
bespreken wat de raad precies verwacht, op welke wijze ze betrokken wil worden in het 
totstandkomings- en besluitvormingsproces en hoe dat proces er vervolgens uitziet. Ook is 
het verstandig duidelijke keuzes te maken over de participatie van burgers: hoe krijgt deze 
vorm en wie (raad, college, ambtelijke organisatie) heeft in dit proces welke rol? De wensen 
van de raad moeten vervolgens worden afgestemd met de planning van activiteiten voor de 
raad en de capaciteit in o.a. de organisatie en bij de griffie om dit ook in het goede tijdpad te 
laten verlopen.  
 
Concreet betekent dit dat voor elk van de onderwerpen aan de hand van het een 
probleemverkenning in het RTG van de betreffende commissie wordt gesproken over de 
wensen die de raad heeft bij het totstandkomings- en besluitvormingsproces. De uitkomst 
van dat gesprek wordt vastgelegd in een startnotitie. Voor 2014 gaat het dan specifiek om de 
volgende onderwerpen: 
• Stadshart Emmeloord 
• Cultuurbedrijf/Verzelfstandiging CuZa 
• Financiële positie en bezuinigingen 
• Decentralisaties 
 
Daarbij is het goed op te merken dat de gekozen onderwerpen voor 2014 flexibiliteit zullen 
vragen van de raad. Enerzijds omdat de eerste gelegenheid om over het te doorlopen proces 
te spreken is in de RTG van mei. Anderzijds omdat het om onderwerpen gaat waarvan de 
besluitvorming al voor een groot deel is voorbereid danwel heeft plaatsgevonden en er dus 
sprake is van een “rijdende trein”.  
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Onderwerpen strategische raadsagenda 

Raadsagenda 2014-2017 
 

Stadshart Emmeloord  
In diverse verkiezingsprogramma’s worden aanpassingen voorgesteld met betrekking tot De 
Deel in samenhang met de locatie van de flats Tros, Boei en Anker.   
 
Stand van zaken maart 2014 

Het centrumplan is voor een groot deel uitgevoerd. Het bestaande winkelgebied heeft een 
belangrijke facelift ondergaan met het opknappen van straten, zoals de Lange Nering en de 
aanleg van de Paardenmarkt. Ook het cultuurplein (met nieuwe bioscoop) en de verplaatsing 
van het busstation zijn elementen uit het oorspronkelijke bestemmingsplan. De focus van het 
plan ligt nu op de bebouwing op de Deel. In februari 2014 is gebleken dat het contract tussen 
Provast en ontwikkelaar Altera door een arbitrageprocedure is beëindigd. Hierdoor is de 
realisatie van het plan op losse schroeven komen te staan. In maart wordt een voorstel van 
Provast verwacht hoe uit deze impasse te geraken. 
Daarnaast zijn er voornemens om ook voor de schil rond het centrum van Emmeloord een 
zogenaamd Stadsvernieuwingsplan vorm te geven. De planning van deze onderdelen is 
gekoppeld aan de planning van de uitvoering van het Strategisch Voorraadbeleid van 
Mercatus. 
 

Cultuurbedrijf/Verzelfstandiging Culturele Zaken 
In diverse verkiezingsprogramma’s worden opmerkingen geplaatst waaruit blijkt dat cultureel 
onderschap gestimuleerd moet worden en samenwerking tussen culturele instellingen 
geïntensiveerd dienen te worden. Maar de wijze waarop dit vormgegeven moet worden, is 
minder eenduidig. Ook samenwerking met de bibliotheek komt aan de orde. 
 
Stand van zaken maart 2014 

Het college heeft medio 2012 een kwartiermaker aangesteld met de opdracht de culturele 
infrastructuur toekomstbestendig vorm te geven in één organisatie. De nota’s Businesscase 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Vergelijk en Transitie 
(2011) zijn leidend. Inmiddels zijn de volgende zaken gepasseerd en/of in gang gezet: 
1. het ondernemingsplan of meerjarenbeleidsplan voor het Cultuurbedrijf is vastgesteld 

door de besturen van gemeente en theater; 
2. het management van Culturele Zaken (CuZa) en theater heeft een voorschot genomen 

op de samenwerking in de geest van het meerjarenbeleidsplan; 
3. de besturen van theater en gemeente Noordoostpolder hebben in december 2013 een 

intentie-overeenkomst getekend; 
4. het college van B&W heeft een richting gekozen voor de ontwikkeling van het museum 

Schokland. 
Het onderzoek naar de kosten van de verzakelijking en/of verzelfstandiging van CuZa in fusie 
met het theater zal medio 2014 worden afgerond. 
 

Financiële positie en bezuinigingen 
Diverse partijen hebben standpunten opgenomen in hun programma’s.  
 
Stand van zaken maart 2014 

Op dit moment is het beeld dat er de komende jaren (2015 – 2018) nog ongeveer € 1 mln. 
structureel bezuinigd zal moeten. Dit betreft echter een momentopname. De werkelijke 
hoogte van het bedrag zal onder andere afhangen van de financiële consequenties van een 
nog op te stellen collegeprogramma. Ook zijn we afhankelijk van de beslissingen die het Rijk 
neemt over de uitkeringen uit het Gemeentefonds en aanvullende doeluitkeringen. Verder 
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hangt de hoogte van het te bezuinigen bedrag af van keuzes die het bestuur zal maken over 
de balanspositie. Over het proces hoe te komen tot de bezuinigingsopgave is een eerste 
bijeenkomst met de raad geweest.  
 

Deregulering/ regeldruk 
Uit diverse verkiezingsprogramma’s komt naar voren dat men op dit gebied nog veel 
verbeteringen mogelijk acht. Soms in de vorm van algemene termen over dereguleren, soms 
in de vorm van concrete wensen omtrent ondernemersloket, een omgevingsvergunning, een 
loket bouwvergunning, etc. 
 
Stand van zaken maart 2014 

Gemeenten hebben al flinke slagen gemaakt met het schrappen van onnodig ingewikkelde 
regels, ook in Noordoostpolder heeft een project deregulering gelopen. Daarnaast is en wordt 
via het project Dienstverlening geïnvesteerd in het verbeteren van de gemeentelijke 
dienstverlening.  
 

Voorzieningendebat 
De meeste verkiezingsprogramma’s zeggen op een of andere manier iets over de 
ontwikkeling van de dorpen, zowel voor wat betreft inwonertal als voor wat betreft het 
voorzieningenniveau. Tegelijk dringt zich de discussie op over krimp en de gevolgen daarvan 
voor de voorzieningen in m.n. de dorpen (sport, zorg, woningbouw, onderwijs, 
peuterspeelzalen, winkels, bedrijventerreinen, etc.). De voorgestane inhoudelijke keuzes en 
de wijze waarop men wil omgaan met initiatieven vanuit de samenleving / kernen is 
wisselend. 
 
Stand van zaken maart 2014 

Het college heeft inmiddels in alle dorpen een dorpsvisietraject gestart of afgerond. Aan een 
aantal dorpsvisietrajecten is een vervolg gekoppeld in de vorm van ontwikkelperspectieven, 
gericht op concrete investeringen in de openbare ruimte. De planning van deze onderdelen is 
gekoppeld aan de planning van de uitvoering van het Strategisch Voorraadbeleid van 
Mercatus.  
 

Decentralisaties 
In diverse verkiezingsprogramma’s worden opmerkingen geplaatst waaruit blijkt dat dit 
onderwerp zeer belangrijk wordt gevonden. Maar de wijze waarop dit vormgegeven moet 
worden, is minder eenduidig. Ook de zittende raad heeft na onderzoeken van de 
rekenkamercommissie al extra ingezet op deelname aan de werkgroep Sociaal Domein. 
 
Stand van zaken maart 2014 

Vanaf 2015 krijgt de gemeente er een omvangrijk takenpakket bij in het sociaal domein. De 
Participatiewet wordt ingevoerd, de gemeente wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg en 
diverse extramurale functies uit de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO. De drie 
transities vragen, mede vanwege de grote bezuinigingen die ermee gepaard gaan, om een 
andere manier van werken en organiseren.  
Naar aanleiding van de aangekondigde decentralisaties is een gemeenschappelijk kader door 
de raad vastgesteld om te komen tot meer samenhang in het sociaal domein. De ambitie is 
dat inwoners maximaal meedoen naar eigen vermogen. Het initiatief om mee te doen ligt bij 
inwoners zelf. Voor de inwoners die het niet alleen redden willen wij er zijn door passende 
vormen van ondersteuning te bieden afgestemd op de specifieke behoefte en dat wat mensen 
wél kunnen. Hiervoor zijn vier beleidsuitgangspunten benoemd: 
1. Zelforganiserend vermogen - Pak je kans 
2. Wederkerigheid - Vraag iets terug 
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3. Integraal - Eén plan, één aanpak 
4. Sturen op effecten - Verwacht resultaat 
 
Ondanks dat wetgevingstrajecten nog lopen bereidt de gemeente zich voor. Op bovenstaande 
resultaten kan in 2014 niet tot zeer beperkt worden bijgestuurd gelet op de invoeringsdatum 
van 1 januari 2015. Bestuurlijk is het belangrijkste aangrijpingspunt voor sturing het 
beleidsplan sociaal domein dat uiterlijk in oktober 2014 dient te worden vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
 

Maatschappelijk vastgoed 
In de verkiezingsprogramma’s lijkt een heldere lijn te herkennen dat zoveel mogelijk in stand 
moet blijven of ontwikkeld moet worden. Maar ook de beperkte financiële ruimte wordt door 
sommige partijen benadrukt. Alle reden voor een grondige discussie. 
 
Stand van zaken maart 2014 

Voor verschillende beleidsterreinen lopen ontwikkelingen of worden ontwikkelingen gevreesd 
die met de toekomst van maatschappelijk vastgoed samenhangen. Het gaat dan om 
onderwijsaccommodaties (ontwikkeling naar kindcentra), sportaccommodaties (hoe daarmee 
om te gaan in dorpen na het Masterplan Sport Emmeloord) en ontmoetingsfuncties (staat 
ontmoeting centraal of moet er een plek zijn als dorps- of buurthuis).  
 

Grondbeleid 
In diverse verkiezingsprogramma’s wordt ingegaan op het verkopen van overbodige gronden 
tegen juist marktconforme of lagere prijzen. Ook voor bedrijventerreinen.  
 
Stand van zaken maart 2014 

De ambitie van de gemeente Noordoostpolder ten aanzien van haar grondbeleid is om op een 
transparante wijze: 
1. te interveniëren in kwalitatief maatschappelijk gewenst ruimtegebruik en bijdragen 

aan ruimtelijke doelen; 
2. de regie te hebben op de ruimtelijke ontwikkeling met het grondbeleid; 
3. per situatie keuzes te hebben over het in te zetten instrumentarium, zodat adequaat 

gehandeld wordt met het oog op de (ruimtelijke) beleidsdoelstellingen van de 
gemeente. Zodanig dat er een gezonde financiële bedrijfsvoering is binnen grondzaken 
van de gemeente Noordoostpolder. 

Door conjuncturele en marktontwikkelingen zijn grondexploitaties steeds moeilijker sluitend 
te krijgen en te houden. Inzicht en voldoende maatregelen om de financiën in 
grondexploitaties beheersbaar te houden. 
 

Integrale veiligheid 
In diverse programma’s komen, los van de Veiligheidsregio (zie 2.10), zaken over veiligheid 
en openbare orde naar voren, zoals preventie, voorlichting (alcohol, drugs, uitgaan), 
handhaving, Boa’s wijkagent. 
 
Stand van zaken maart 2014 

De raad stelde in 2013 een nieuw Integraal Veiligheidskader op, waarin prioriteiten werden 
gesteld in het veiligheidsbeleid. De evaluatie van het beleid kan in 2015 plaatsvinden. 
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Intergemeentelijke samenwerking 
Direct en indirect komt dit onderwerp in een aantal programma’s naar voren, waar het gaat 
over (ambtelijke) samenwerking met directe buurgemeente(n), regionale samenwerking 
(economie, zorg) binnen een groter gebied en Gemeenschappelijke regelingen (RUD, 
Veiligheidsregio, Concern voor Werk, etc). 
 
Stand van zaken maart 2014 

Het onderwerp Intergemeentelijke samenwerking komt op verschillende terreinen terug: in 
het kader van de decentralisaties wordt gekeken naar de manier waarop kan worden 
samengewerkt. Daarnaast heeft in 2013 een discussie plaatsgevonden over de vraag wat het 
standpunt van de Noordoostpolder was in het kader van het voorstel om tot provinciale 
herindeling van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Hieruit voortvloeiend is 
een motie door de raad aangenomen om in beeld te brengen wat wij als gemeente van een 
provincie verwachten. Ook de samenwerking met ons omliggende gemeenten op allerlei 
andere terreinen is onderwerp van onderzoek. Tenslotte zijn diverse voorstellen in de raad 
besproken over de Gemeenschappelijke Regelingen waar de gemeente in deelneemt. 
 

Planning voor de voorliggende raadsperiode. 
Met het oog op verschil in gewicht en urgentie van de onderwerpen, beschikbare ambtelijke 
capaciteit en spreiding over vier jaar stellen wij de raad de volgende planning voor: 
 
Onderwerp: 
 

Beleidsfase 2014 2015 2016 2017 

Stadshart Emmeloord  Uitvoering WO    

Cultuurbedrijf/Verzelfstandiging 
Culturele Zaken 

Ontwikkeling SLZ    

Financiele positie en bezuinigingen  Ontwikkeling BFE/ 
raad 

BFE/ 
raad 

  

Deregulering/ regeldruk Oriëntatie   BFE  

Voorzieningendebat Oriëntatie  SLZ/ 
WO 

SLZ/ 
WO 

 

Decentralisaties Ontwikkeling/
Uitvoering 

SLZ    

Maatschappelijk vastgoed Ontwikkeling    SLZ 

Grondbeleid Evaluatie    WO 

Integraal veiligheidsbeleid Evaluatie   BFE  

Intergemeentelijke samenwerking Oriëntatie  BFE   

 
 


