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Voor u ligt het coalitieakkoord 2014-2018. De vier partijen die samen het college vormen 

sluiten dit akkoord. Het coalitieakkoord bestaat uit een bestuursakkoord en een 

collegeprogramma.

Het akkoord geeft richting, geen pasklare oplossingen. Wij zijn overtuigd van de 

kracht van Noordoostpolder en de betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers. 

Zij kunnen zelf veel zaken regelen en zijn bereid mee te denken over hoe de gemeente hen 

het best kan ondersteunen in het wonen, werken, recreëren en leven in Noordoostpolder. 

In het bestuursakkoord spreken we af hoe we willen werken. We kunnen geen vier jaar vooruit 

kijken. In de loop van deze periode zullen we keuzes moeten maken die we nu niet kunnen voorzien.  

Dan biedt het bestuursakkoord ons houvast. Wat ons betreft start een periode van nieuwe politiek: 

een betere relatie tussen college en raad, meer betrokkenheid van inwoners en bedrijven en ruimte 

voor het geluid van de minderheid. 

We staan open voor elkaar, luisteren naar elkaar en gaan uit van de kracht van Noordoostpolder.  

Wij wensen het college vier goede jaren toe!

CDA Henk Suelmann

  Johan Goos

ChristenUnie-SGP Andries Poppe

  Henriëtte van Keulen-Nentjes

Politieke Unie Wiemer Haagsma

  Theun Tuinenga

VVD Bouke Wielenga

  Ellen Blokhuis-Lindenbergh

Formateur Hennie Bogaards-Simonse 

Voorwoord



Wij zijn een bestuur dat in een open verbinding 

wil staan met de samenleving,  zonder afstand 

tot onze inwoners. Wij staan voor een overheid 

die zich dienstbaar opstelt: de gemeente is 

er voor onze inwoners en bedrijven en niet 

andersom. In dit bestuursakkoord hebben we 

vastgelegd hoe we de komende vier jaar willen 

werken en op welke wijze we met elkaar willen 

omgaan.

De coalitiepartijen
De afspraak is dat we gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid nemen om een  

stabiele coalitie te zijn voor de collegeperiode 

2014-2018. Een coalitie die kan rekenen op een 

breed draagvlak in de gemeenteraad.  

Elke partij levert een wethouder. Het CDA, als 

grootste partij met 7 zetels, mag een tweede 

wethouder benoemen. 

Betrokkenheid van inwoners  
en bedrijven
Wij stellen de uitdagingen en vragen uit  

de samenleving centraal in ons handelen. 

Daarom organiseren we een open overleg 

met de inwoners en bedrijven uit de 

Noordoostpolder.

• Inwoners en bedrijven hebben vanaf het 

begin invloed op de planvorming van 

de gemeenteraad, onder andere via het 

Politiek Uurtje en Ronde Tafel Gesprekken1;

• Het college stapt op de inwoners en 

bedrijven af om te weten wat er in de 

samenleving speelt en ze is gemakkelijk 

benaderbaar. Het college bezoekt ten 

minste één keer per maand een dorp, wijk 

of bedrijf;

• De gemeentelijke organisatie werkt 

vanuit de vraag van inwoners en 

bedrijven. Wij steunen de in gang gezette 

organisatieontwikkeling van het  

‘Passend organiseren’ en willen deze lijn  

voortzetten en uitbreiden.

Bestuursakkoord

1 Zie voor meer informatie raad.noordoostpolder.nl



Bestuursstijl
Wij staan voor een open en transparante 

bestuursstijl, open overleg met alle partijen van 

de gemeenteraad staat voorop. Wij denken niet 

in scheidslijnen tussen coalitie en oppositie, 

maar werken samen voor Noordoostpolder:

• Wij omarmen de Strategische Raadsagenda 

2014 – 2017 en willen graag invulling geven 

aan de werkwijze die de raad aangeeft;

• Wij geven als college richting met een 

globaal inhoudelijk collegeprogramma.  

De voorstellen van het college betreffende 

dit collegeprogramma zullen wij steunen; 

• Onderwerpen waarover geen 

richtinggevende uitspraken zijn gedaan in 

het collegeprogramma kunnen in de vorm 

van keuzes aan de raad worden voorgelegd. 

Het doel is een open debat in de 

gemeenteraad. Het staat de coalitiepartners 

vrij om hierin afwijkend van elkaar te 

stemmen.

Omgang met elkaar
Wij zijn aanspreekbaar op een respectvolle 

omgang met elkaar. Dat uit zich in goede 

persoonlijke omgangsvormen en een 

respectvolle bejegening. Bij tegengestelde 

belangen of meningen geldt niet automatisch 

het recht van de meerderheid, maar wegen we 

het belang van de minderheid serieus mee.

De fracties van CDA, ChristenUnie/SGP, 

Politieke Unie en VVD



Collegeprogramma
Met dit collegeprogramma willen we het 

nieuwe college richting geven. Wij kiezen voor 

een collegeprogramma dat de belangrijkste 

hoofdlijnen van beleid en afspraken bevat voor 

de komende vier jaar. 

De kracht van Noordoostpolder staat centraal 

in ons denken. De kracht die onze polder 

gevormd heeft tot wat we nu zijn: een polder 

met een hecht verenigingsleven, levendige 

dorpen en wijken, een gemeenschap waarin we 

omzien naar elkaar. 

Het is die kracht die we hard nodig hebben in 

een tijd van veranderingen en bezuinigingen. 

De komende vier jaar zien we vier thema’s voor 

ons werk:

• Zorgen voor elkaar

• Iedereen aan het werk

• Ruimte voor groei

• Vitale samenleving

Zorgen voor elkaar
In Noordoostpolder zorgen we voor elkaar: 

Zorg voor mensen die dat nodig hebben is 

vooral de verantwoordelijkheid van families en 

sociale netwerken. De gemeente stimuleert en 

steunt die betrokkenheid. Met maatwerk en een 

veerkrachtig vangnet. Dat doen we zorgvuldig 

en zorgzaam, maar niet betuttelend.

• Wij geven het college de opdracht om 

de overheveling van taken van het Rijk 

naar gemeenten (decentralisaties) 

budgetneutraal uit te voeren. Wanneer 

dit niet toereikend blijkt te zijn, zal het 

college eerst de rijksoverheid aanspreken. 

Wanneer de kwaliteit van de geleverde zorg 

in Noordoostpolder desondanks op een 

onaanvaardbaar laag niveau komt te liggen, 

is lastenverzwaring de laatste optie.

• We organiseren de zorg zo dicht mogelijk 

bij de doelgroep: sociale teams zorgen 

voor het directe contact in de buurt, we 

doen lokaal wat lokaal kan en werken 

regionaal samen als dat voordeel oplevert. 

Ons doel is het aanbod zoveel mogelijk te 

laten aansluiten op de vraag en context van 

de individuele klant.

• Onze ouderen verdienen goede zorg en 

aandacht. Wij ondersteunen initiatieven 

vanuit de samenleving die het contact 

met ouderen verbeteren dan ook van 

harte. Wij gaan in gesprek met de 

ouderenorganisaties om de vraag van 

ouderen goed in kaart brengen voor het 

maken van beleidskeuzes.



• Mantelzorgers verdienen alle steun 

en waardering. Zoals met respijtzorg of 

soepele regelgeving bij bijvoorbeeld 

een noodzakelijke aanpassing van de 

woning, maar ook door het geven van een 

compliment.

• Wij zien kindcentra als een belangrijke 

ontwikkeling in de samenwerking van 

alle instellingen die zich richten op 

de ontwikkeling van 0-12 jarigen in 

Noordoostpolder. Wij willen graag verder 

gaan op de ingeslagen weg.

Iedereen aan het werk
Het hebben van betaald werk is voor een groot 

deel van onze inwoners belangrijk. Het geeft 

naast voldoening ook een inkomen, om aan 

hun financiële verplichtingen, behoeften en 

wensen te kunnen voldoen. Daarom zetten 

wij erop in dat onze inwoners in hun eigen 

inkomen kunnen voorzien. 

• Wij verwachten dat iedereen zich 

maximaal inzet om aan het werk te zijn 

of aan het werk te gaan. Als iemand 

een uitkering ontvangt, verwachten 

wij daar een tegenprestatie voor 

(wederkerigheid). We doen ons best om 

die tegenprestatie zoveel mogelijk te laten 

aansluiten bij het opleidingsniveau en de 

arbeidsvaardigheden van de persoon.

• Vertrouwen is het uitgangspunt bij het 

verstrekken van uitkeringen. We zijn alert  

op misbruik van sociale voorzieningen 

en treden hier streng tegen op.  

Mensen die niet meewerken aan hun  

re-integratietraject voelen dat direct in  

hun uitkering. 



• We willen dat het geld dat beschikbaar 

wordt gesteld vanuit het Rijk voor de 

bestrijding van armoede aan dat doel 

wordt besteed. Als inkomensgrens voor 

regelingen gaan we uit van 110% van het 

minimumloon. Verruiming van deze  

grens is te overwegen als er financiële 

ruimte voor is. 

• We willen dat Noordoostpolder een 

goed ondernemersklimaat biedt voor het 

bestaande bedrijfsleven. De benadering 

van de individuele ondernemer door de 

gemeente is daarbij belangrijk: ‘Ja, het kan, 

tenzij…’ in plaats van ‘Nee, mits…’  

We streven naar de invoering van 

een (digitaal) ondernemersloket. We 

bieden ruimte voor de aanleg van 

glasvezelverbindingen.

• Noordoostpolder is nummer 1 in de agro-

food sector. Samen met het bedrijfsleven 

en het onderwijs slaan we de handen ineen 

om World Potato City tot een begrip 

in heel Nederland en daarbuiten te laten 

uitgroeien! 

• Onze eigen ondernemers zijn de 

beste ambassadeurs. We maken een 

ondernemersdenktank, die helpt nieuwe 

bedrijven naar Noordoostpolder te 

halen. De Floriade 2022 biedt kansen om 

Noordoostpolder als Agrivalley op de kaart 

te zetten.

• Wij stimuleren de totstandkoming van het 

Centrum voor Beroepsonderwijs c.q. 

Technische vakschool. Het is de manier om 

vaardigheden van leerlingen aan te laten 

sluiten op de vraag van het bedrijfsleven.

• Toerisme en recreatie groeien uit tot een 

interessante sector voor Noordoostpolder. 

Wij dagen toeristische bedrijven uit om het 

product Noordoostpolder nog 

meer op de kaart te zetten. 



• De Zuiderzeelijngelden (het geld dat 

gereserveerd is om het uitblijven van 

een spoorverbinding te compenseren) 

zijn nuttig voor de versterking van onze 

economie. We willen de mogelijkheden 

verruimen op basis van passende criteria 

zodat ook kleinere projecten kunnen 

profiteren van dit geld. 

• Ondernemers zijn samen verantwoordelijk 

voor de uitstraling en kwaliteit van 

hun werklocatie. Samenwerken biedt 

kansen voor de opwaardering van oude 

bedrijventerreinen. Wij juichen initiatieven 

van het bedrijfsleven toe en brengen 

ondernemers samen als dat nodig is.

• Wij maken gebruik van de kansen in en 

rond ons gebied voor de economische 

ontwikkeling van de Noordoostpolder:

 ◆ Het grootste windpark van Europa 

wordt momenteel in Noordoostpolder 

gebouwd. We willen de kansen voor 

een spin-off van dit park ondersteunen.

 ◆ De buitendijkse haven bij Urk mag 

er wat ons betreft komen. We blijven 

meedenken bij de verdere ontwikkeling.

 ◆ De ontwikkeling van Lelystad Airport 

biedt kansen voor de bedrijvigheid 

in Noordoostpolder, daar hebben we 

aandacht voor.

Ruimte voor groei
In Noordoostpolder kun je prettig wonen.  

Wij zorgen dat dit zo blijft, door zorgvuldig na 

te denken over nieuwe ontwikkelingen. Op dit 

moment worden grote projecten uitgevoerd, 

zoals Wellerwaard, Emmelhage en Nagele. 

Wij willen deze projecten goed 

afronden. 

• De ontwikkeling van het recreatiegebied 

Wellerwaard nadert zijn voltooiing. 

Nu het gebied is aangelegd, moet de markt 

zijn werk gaan doen. Om deze ontwikkeling 

betaalbaar te maken, willen we aan de 

noordkant van de plas beperkt woningbouw 

(circa 15 woningen). Het gebied ten 

noorden van de Burchttocht biedt ruimte 

aan circa 4 landgoederen. 

• Een aantrekkelijk centrum is belangrijk 

voor de Noordoostpolder. Het bestaande 

winkelgebied is gerenoveerd, het is nu 

zaak om ook bebouwing op De Deel te 

realiseren. Daarmee voegen we kwaliteit 

toe aan het Stadshart van Emmeloord. 

Wij zullen Provast houden aan de gemaakte 

afspraken en contracten. Wij gaan voor 

een toekomstbestendig stadshart met een 

passend winkelaanbod.

• Samen met (vertegenwoordigers van) 

de ondernemers bepalen we ieder jaar 

maximaal 12 collectieve koopzondagen. 



• Het woongebied rondom het Stadshart, de 

zogenaamde Centrumschil, verdient onze 

aandacht. Samen met woningcorporatie 

Mercatus willen wij tot een Masterplan 

Centrumschil komen voor de ontwikkeling 

van deze woongebieden.

• Grond die in het verleden is gekocht voor 

uitbreiding, verkopen we als zich kansen 

voordoen. Noordoostpolder zal, zo het 

zich nu laat aanzien, niet veel groeien in 

inwoneraantal. Het is goed ons opnieuw te 

bezinnen op onze grondposities.

• Ingrijpen is nodig om het Werelderfgoed 

Schokland te behouden. Als gemeente 

kunnen we dat niet alleen: we hebben 

provincie, Rijk en gebiedspartners hard 

nodig. We zetten in op het behoud van de 

waardevolle archeologie, tegengaan van 

verdroging en zorg voor de landbouw.  

Het Werelderfgoedcentrum Schokland 

moet het aantrekkelijker maken om een 

bezoek aan dit bijzondere gebied te 

brengen.

• Noordoostpolder blijft een schaliegasvrije 

gemeente. We stellen samen met inwoners 

alles in het werk om (proef)winning in 

Noordoostpolder te voorkomen. Er zijn 

voldoende alternatieven voor duurzame 

energie.

• Duurzaamheid en innovatie gaan 

hand in hand. We willen ons samen 

met onze inwoners blijven inzetten 

voor een duurzame Noordoostpolder. 

We ondersteunen initiatieven uit de 

samenleving. Onze ambitie is dat een 

duurzame leefwijze vanzelfsprekend is in 

Noordoostpolder.

• De Woonvisie biedt houvast om wonen in 

de Noordoostpolder aantrekkelijk, passend 

en betaalbaar te maken. Onze speciale 

aandacht gaat uit naar starters en ouderen. 

• De Structuurvisie geeft een helder beeld 

waar het ruimtelijk gezien met de polder 

naartoe moet. Wij willen daar dan ook 

graag uitvoering aan geven, met als 

resultaat een vitaal platteland. Hiervoor 

moet het bestemmingsplan landelijk gebied 

snel aangepast worden. De belemmeringen 

die er nu zijn (programmatische aanpak 

stikstof, provinciaal beleid) proberen  

we via overleg weg te nemen.



Vitale samenleving
Noordoostpolder is een bijzonder gebied. 

Emmeloord en de 10 dorpen zijn in de jaren 

vijftig gebouwd en door de inwoners (h)echte 

gemeenschappen geworden. Inmiddels heeft 

de polder een rijk verenigingsleven en iedere 

plaats zijn eigen sfeer en karakteristieken.  

Dat is iets om trots op te zijn en te koesteren.

• Onze dorpen zijn sterk. Mensen weten 

elkaar te vinden en zorgen voor elkaar. 

Wij willen samen met de verenigingen van 

dorpsbelang deze sociale samenhang 

verder versterken.

• Met het opstellen van dorpsvisies is hier al 

een begin mee gemaakt. Het is zaak deze 

visies om te zetten naar realiteit. De dorpen 

krijgen ruimte om zelf mee te beslissen wat 

er in hun dorp gebeurt. Er is extra aandacht 

voor het ondersteunen van vrijwilligers.

• In de wijken van Emmeloord willen we 

de sociale samenhang stimuleren.  

Wij zoeken per wijk met de inwoners en de 

gebiedspartners (wijkplatforms, Carrefour, 

politie en Mercatus) naar de beste manier 

om dat te realiseren. 

• Voorzieningen zijn mooi, maar moeten 

ook bereikbaar zijn. Iedereen moet de 

gelegenheid krijgen om zelfstandig vanuit 

een dorp naar Emmeloord te reizen.  

De behoefte van inwoners, vooral van 

speciale groepen, gaan we in kaart brengen 

om te bepalen hoe we dat het beste 

kunnen regelen. Maatwerk en eigen 

initiatief zijn daarbij belangrijk.

• Een florerend bedrijfsleven 

is goed voor de leefbaarheid 

binnen onze gemeente. De behoefte 

aan uitbreiding van bedrijvigheid 

in en rond de dorpen ondersteunen we 

bijvoorbeeld door vrijkomende agrarische 

erven te benutten voor economische 

bedrijvigheid. 

• Inbreng van inwoners is belangrijk voor 

het aanzien van de openbare ruimte 

in een straat of buurt. Voorbeelden als 

groenbrigades laten dit zien. We willen 

inwoners meer invloed geven op de 

inrichting en meer ruimte geven om mee 

te helpen in het beheer. Zo bepaalt de buurt 

welke ‘plus’ de woonomgeving krijgt, boven 

de basisinspanning die de gemeente levert. 

Bij herinrichting van de openbare ruimte 

is ons uitgangspunt dat het in de toekomst 

goed te beheren moet zijn. 



• Noordoostpolder moet veilig blijven. 

Onze speerpunten zijn de aanpak van 

jeugdcriminaliteit, woninginbraken en 

verkeersongevallen. Drugs en alcohol 

horen niet in het straatbeeld. We geven 

voorlichting over de gevaren van verslaving 

en treden streng op bij overlast. We 

hanteren de nuloptie als het gaat om 

coffeeshops.

• Cultuur is belangrijk voor Noordoostpolder 

en verdient een toekomst. Wij zien een fusie 

van het Muzisch Centrum, het Theater en 

Museum Schokland tot één Cultuurbedrijf 

als dé manier om cultuur een goede 

plaats te geven. De toegankelijkheid van 

cultuur voor iedereen is een belangrijke 

randvoorwaarde. In 2018 bestaat de 

Zuiderzeewet 100 jaar. Dat willen we niet 

ongemerkt voorbij laten gaan.

• De verantwoordelijkheid voor de toekomst 

van de sport in Noordoostpolder ligt bij 

de verenigingen zelf. We kijken waar het 

onderhoud door de verenigingen kan 

worden gedaan en treden in overleg met de 

verenigingen als het gaat om de besteding 

van de beschikbare middelen voor sport. 

We willen in deze collegeperiode een 

onderzoek uitvoeren naar de meerwaarde 

van een Sportbedrijf in Noordoostpolder. 

• Wij vinden het belangrijk dat elk dorp 

in ieder geval één basisschool houdt. 

Samenwerking met behoud van identiteit 

biedt daarvoor kansen.

Bestuur en organisatie
De veranderingen in onze samenleving vragen 

om een krachtig en betrouwbaar bestuur. 

Inwoners mogen ons daarop aanspreken.

• Door samen te werken met 

andere gemeenten kun je meer 

bereiken dan alleen. Wanneer die 

samenwerking overgaat in een formele 

samenwerkingsvorm vinden we het 

belangrijk dat de democratische invloed 

vanuit de raad van Noordoostpolder goed 

geregeld is.

• Lokale ondernemers verdienen een 

eerlijke kans. Als de gemeente inkoopt 

maken we waar dat kan en mag op basis van 

de wet en regelgeving meer gebruik van 

lokale ondernemers.

• Inwoners kunnen van de gemeente 

duidelijke en tijdige communicatie en 

heldere afspraken verwachten. Dat geldt 

ook voor onze samenwerkingspartners.

• Wij willen de regeldruk voor inwoners 

en bedrijven verminderen. Wij gaan uit 

van de landelijke regels en stellen alleen 

aanvullende regels als de lokale situatie 

daarom vraagt. Wij vinden het belangrijk 

dat helder is waar welke overheidslaag over 

gaat en willen een stapeling van regels 

voorkomen.



• Goede regels vragen om goede 

handhaving en communicatie met oog 

voor de situatie.

• De veranderende verhouding tussen 

overheid en inwoners leidt tot een 

andere manier van werken. Meer 

verantwoordelijkheid voor inwoners leidt 

ook tot een efficiënter en doeltreffender 

optreden van de gemeente.

• Wij herijken de uitgangspunten van het 

subsidiebeleid op doeltreffendheid en 

doelmatigheid.

Financiën
• De meerjarenbegroting moet sluitend 

zijn. Van het vorige college krijgen we een 

sluitende Lenterapportage mee over 2014 

met een tekort op de meerjarenbegroting 

2015-2018 van structureel € 1.000.000.  

De oplossing van dit tekort is onderdeel van 

de strategische raadsagenda.

• Dit betekent dat ruimte voor nieuw 

beleid alleen gevonden kan worden 

door meevallers of door te bezuinigen, 

beginnend met het bestaande tekort.

• De ambities uit het collegeprogramma 

vullen we in door het inzetten van de 

extra middelen die in de begroting waren 

opgenomen voor de decentralisaties, die 

wij immers in principe budgetneutraal 

zullen invoeren. In bijlage 1 is hiervan een 

vertaling op hoofdlijnen opgenomen, die 

in de perspectiefnota 2015-2018 en de 

begroting 2015(-2018) definitief vertaald  

zal worden.

• De lokale heffingen en lasten moeten zo 

veel mogelijk op het huidige niveau blijven. 

Verhoging van de lokale lasten op basis 

van inflatie kan onderdeel uitmaken van de 

begroting. 

• Dit college maakt zich sterk voor de positie 

van plattelandsgebieden ten aanzien van de 

verdeling van rijksmiddelen.



Samenstelling
Naast de burgemeester bestaat het college uit de volgende wethouders 

Partij  Wethouder Fte
CDA  Hennie Bogaards-Simonse 0,8 fte

   Henk Suelmann 0,6 fte

Christenunie-SGP Andries Poppe 0,9 fte

Politieke Unie Wiemer Haagsma 0,8 fte

VVD  Hans Wijnants 0,8 fte

Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling van het college 

is als volgt:

Samenstelling college

Portefeuillehouder

Aucke van der Werff

Portefeuille

I Cultureel erfgoed (incl. Schokland)

 Openbare orde en veiligheid, 

 Algemene, ambtelijke en bestuurlijke 

 aangelegenheden (personeelsbeleid),

 Project: Dienstverlening.



Portefeuillehouder

Hennie Bogaards-Simonse

Portefeuillehouder

Andries Poppe

Portefeuille

II Armoedebeleid,

 Re-integratiebeleid, uitstroombevordering,

 Sociale werkvoorziening,

 Volksgezondheid,

 Wmo,

 Project: Krachtig Noordoostpolder (3 decentralisaties).

Portefeuille

III Groenvoorzieningen en natuurbescherming,

 Grachten en waterpartijen,

 Reiniging en riolering,

 Milieu,

 Begraven,

 Verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen,

 Openbaar vervoer,

 Recreatie & toerisme,

 Wethouder wijken,

 Centrum kunstzinnige vorming en theater,

 Projecten: Windpark, Cultuurbedrijf.



Portefeuille 

VI Volkshuisvesting (wonen),

 Wethouder dorpen,

 Stads- en dorpsvernieuwingszaken 

 (herstructurering),

 Projecten: Stadshart, Centrumschil,  

 Nagele.

Portefeuille

V Economische ontwikkeling,

 Financiën,

 Onderwijstaken, volwasseneneducatie 

 en  onderwijshuisvesting,

 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk,

 Jeugdbeleid,

 ZZL-gelden (stimuleringsmaatregelen)

 Project: Wellerwaard.

Portefeuillehouder

Hans Wijnants

Portefeuillehouder

Henk Suelmann

Portefeuillehouder

Wiemer Haagsma

Portefeuille 

IV Ruimtelijke ontwikkeling,

 Bouwgrond exploitatie,

 Bouw- en woningtoezicht,

 Handhaving,

 Sport (zwembaden, sportaccommodaties, bevorderen sport),

 Kunst en media, 

 Markten en deelnemingen e.d.,

 Projecten: Bestemmingsplan landelijk 

 gebied en Emmelhage.



Bijlage: 
Financiële gevolgen coalitieakkoord

 



Financiële gevolgen coalitieakkoord

Incidenteel

Speerpunten nieuwe college     Toelichting

    2015 2016 2017 2018

Startsaldo van de reserve beleidsplan  4.000.000 3.500.000 3.450.000 3.450.000 Het betreft een gestileerde afronding
na rekening 2013.      (het werkelijke bedrag is nog niet zeker).  
        Let op: er is geen liquiditeitspositie- 
        uitgeven betekent lenen!

Frictiekosten verzelfstandiging en fusie  -500.000    Deze frictiekosten waren ooit hoger 
Cultuurbedrijf.      ingeschat, maar dit bedrag moet 
        voldoende zijn en daarmee worden de 
        structurele bezuinigingen van € 333.000 op 
        cultuur definitief haalbaar. Mogelijke 
        huisvestelijke consequenties zijn geraamd 
        tot een maximum van ongeveer € 175.000 
        aan kapitaallasten.

Onderzoek naar individuele mobiliteit   -50.000   Deze ambitie uit het collegeprogramma
dorpen > Emmeloord.      vraagt naar verwachting een onderzoeks-
        budget. Mogelijk consequenties daarna zijn
        nog niet geraamd.

Gebiedspromotie en educatie nav 100 jaar     -25.000 Deze ambitie uit het collegeprogramma vraagt
Zuiderzeewet.      een budget te besteden in overleg met 
        maatschappelijke partners die het 
        programma gaan trekken.

Eindsaldo van de reserve beleidsplan na  3.500.000 3.450.000 3.450.000 3.425.000 Er is dus nog een reserve flexibel beschikbaar.
vertaling collegeprogramma.



Structureel

Speerpunten nieuwe college     Toelichting

    2015 2016 2017 2018

Startsaldo van de meerjarenraming. -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Het betreft een gestileerde afronding
        (het werkelijke saldo fluctueert).

Uitgangspunt: drie decentralisaties  500.000 500.000 500.000 500.000 Momenteel is hiervoor nog 500.000 extra
budgetneutraal invoeren.      structureel gereserveerd.

Sociale Teams als preventieopgave voor -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 De coalitiepartners zien dit als een centrale en
zorgen voor elkaar en vitale samenleving.     strategische opgave die niet zonder meer 
        onderdeel uitmaakt van alleen de 
        decentralisatieopgaven en maakt daarvoor 
        dus in beginsel ruimte in de begroting.

Ondernemersloket en ondernemers- -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 De coalitiepartners zien dit als een centrale
denktank als investeringsopgave voor     en strategische opgave die niet zonder meer
iedereen aan het werk en ruimte voor     onderdeel uitmaakt van de bestaande kosten
groei.       voor acquisitie en accountmanagement
        en maakt daarvoor dus in beginsel ruimte in 
        de begroting.

Toekomst van de sport in Noordoostpolder -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 De coalitiepartners menen dat deze ambitie
ligt bij de verenigingen zelf. De gemeente     niet haalbaar is. De vastgestelde bezuinigingen
faciliteert, waarbij het uitgangspunt is de     op sport worden niet gehaald en daarvan is de
taakstellende bezuiniging op sport zoals     gemeenteraad al op de hoogte. De politieke 
eerder vastgelegd door de gemeenteraad.     wens is meer te faciliteren (er is bijvoorbeeld 
        budget nodig i.v.m. besluitvorming rondom
        kunstgrasvelden). De taakstelling zal waar-
        schijnlijk moeten worden verlaagd en er wordt
        onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van 
        een Sportbedrijf Noordoostpolder. Hiervoor 
        wordt in beginsel ruimte gemaakt in de 
        begroting.

De wethoudersformatie wordt niet  -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 De coalitiepartners streven in het bestuurs-
verlaagd naar 3,5 fte maar naar 3,9 fte.     akkoord een grote betrokkenheid bij de 
        samenleving na. Daarbij past het verminderen 
        van de bestuurlijke capaciteit niet. 
        Er wordt dus ruimte gemaakt voor het 
        terugdraaien van de eerder vastgestelde 
        bezuiniging.

Eindsaldo van de meerjarenraming na  -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Het oplossen van dit tekort is onderdeel van
vertaling collegeprogramma.      de strategische raadsagenda.
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