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INLEIDING 
 
De voorjaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (zie tabel 1). Met 
deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken van projecten en 
ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen binnen de zes programma’s van de 
programmabegroting 2016.  
 
 
  

 
Tabel 1 

 
De voorjaarsrapportage bestaat uit twee delen.  
 
Deel A “Voortgang Programmabegroting 2016 (-2019)” geeft een tussentijds inzicht in de 
belangrijkste beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de uitvoering van de 
programmabegroting 2016.  
 
 
Deel B “Financiën” geeft een beknopt financieel inzicht en bestaat uit: 
 

                                                                         
1. Voorgestelde wijzigingen voorjaarsrapportage 2016. 

 
2. Recapitulatie voorjaarsrapportage 2016. 

 
3. Resultaat voorjaarsrapportage 2016. 

 
4. Stand van zaken budget onvoorziene uitgaven. 

 
5. Overzicht overheveling restantbudgetten van 2015 naar 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegeprogramma Perspectiefnota Programmabegroting

Jaarstukken

Decemberrapportage Najaarsrapportage Voorjaarsrapportage
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Status programmadoelstelling 

 
 
Per programmadoelstelling wordt de status in de realisatie in 2016 aangegeven: 
 
 

   De doelstelling is gerealiseerd. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

 

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

 
 
 
 

 De doelstelling is nog niet in uitvoering en wordt niet gerealiseerd binnen 
de gestelde termijn. 
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Deel A 

 
Voortgang programmabegroting 2016 
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Programma 1 
 

Fysieke leefomgeving 
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Programma 1 Fysieke leefomgeving 
Raadscommissie: Woonomgeving 
Programma Pijler Subpijler/productgroep/projecten 

 

Fysieke 
leefomgeving 

1. Een groene 
en schone 
leefomgeving 
 

Portefeuillehouder: A. Poppe 
Directeur: E.G. de Vries 
Natuurbescherming 
Openbaar groen 
Grachten en waterpartijen 
Afvalverwijdering en -verwerking 
Riolering 
Milieubeheer 
Lijkbezorging 
Windenergiepark 

Subpijler 2A Infrastructuur: 
Portefeuillehouder: A. Poppe 
Directeur: E.G. de Vries 
Wegen, straten en pleinen 
Verkeersmaatregelen 
Parkeren 
Binnenhavens en waterwegen 
Waterkering en  afwatering 

Subpijler 2B Openbare orde en 
veiligheid: 
Portefeuillehouder: A. van der Werff 
Directeur: E.G. de Vries 
Openbare orde en veiligheid 
Brandweer en rampenbestrijding 

3. Ontwikkelen 
in de 
leefomgeving 
 

Subpijler 3A Bouwen: 
Portefeuillehouder: W.C. Haagsma 
Directeur: E.G. de Vries 
Ruimtelijke ordening  
Bouw- en woningtoezicht 
Bouwgrondexploitatie 
Bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Structuurvisie 
Emmelhage 
 

Portefeuillehouder: H.H. Suelmann 
Directeur: E.G. de Vries 
Project: 
Hart voor Emmeloord  

 

Subpijler 3B Wonen: 
Portefeuillehouder: H.H. Suelmann 
Directeur: E.G. de Vries 
Volkshuisvestingszaken 
Stads- en dorpsvernieuwing 
Wethouder dorpen, LEADER-subsidies 
Overige volkshuisvestingszaken 
Project: 

Herstructurering Nagele 
Centrumschil 
 

2. Een veilige en 
bereikbare 
leefomgeving 
 

Portefeuillehouder: J.E. Wijnants  
Directeur: E.G. de Vries 
Wellerwaard 
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Pijler 1: Een groene en schone leefomgeving 
We streven naar een groene en schone leefomgeving. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 

� Noordoostpolder blijft een schaliegasvrije vrije gemeente. We stellen samen met 
inwoners alles in het werk om (proef)winning in Noordoostpolder te voorkomen. Er zijn 
voldoende alternatieven voor het opwekken van duurzame energie voorhanden. 

� 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. 

� Inbreng van inwoners is belangrijk voor het aanzien van de openbare ruimte in een 
straat of buurt. We willen inwoners meer invloed geven op de inrichting en meer 
ruimte geven om mee te helpen in het beheer. Bij herinrichting van de openbare 
ruimte is ons uitgangspunt dat het in de toekomst goed te beheren moet zijn. 
 

Speerpunten uit de perspectiefnota 2016-2019: 
� Het budget voor het handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte op C-niveau 
is gebaseerd op de relatief lage prijzen die aannemers in de afgelopen periode vroegen 
voor hun diensten. Die prijzen waren lange tijd zo laag vanwege de economische 
omstandigheden. Nu echter de crisis langzaam tot een einde lijkt te komen, is het 
verstandig om het budget weer stap voor stap op te hogen. In 2016 wordt 
nauwlettend gemonitord hoe de werkelijke situatie zich ontwikkelt en kan het 
benodigde bedrag eventueel worden bijgesteld. 

� Door het verbod voor het toepassen van chemische middelen voor onkruidbestrijding 
op de verhardingen in de openbare ruimte, wordt de onkruidbestrijding 
arbeidsintensiever van aard en zijn meerdere behandelrondes per jaar nodig om het 
gewenste onderhoudsniveau te behouden.  

� Het C-niveau voor groenonderhoud heeft geleid tot klachten en meldingen van onze 
inwoners over het openbaar groen. Daarnaast is er sprake van meer schade aan 
beplantingen en verhardingen door zodevorming en overwoekering van onkruid. 
Wanneer, na een aantal jaren onderhoud op een laag niveau, de wens en financiële 
ruimte ontstaan om weer op een hoger niveau te onderhouden, is een aanzienlijke 
investering nodig. We willen het groenonderhoud echter vooreerst alleen op een aantal 
nader te bepalen plekken, plekken die onderscheidend zijn voor de beleving van het 
openbaar groen (denk aan toegangswegen), ophogen naar B-niveau. We komen in dit 
verband in 2016 met een voorstel en plan om dit voor (ongeveer) een kwart van het 
areaal te doen.  

� De kosten voor beheer en onderhoud ‘Wellerwaard’ zijn nauwlettend gevolgd. De 
hoogte van het beschikbare budget, neerwaarts bijgesteld in 2014, is niet voldoende 
gebleken. De afspraak is dat gerealiseerde projecten voor de overdracht naar de 
beheerfase voorzien worden van voldoende onderhoudsbudget voor de 
instandhouding. 

 
Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-2018, 
beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:  
 
Prioriteiten in 2016 op basis van vastgesteld beleid  

� Uitvoering van duurzaam en efficiënt afvalbeheer, anticiperend op ontwikkelingen. 
� Status van Millenniumgemeente houden. 

Programmadoel 
We willen een groene, schone en veilige fysieke leefomgeving, met aandacht voor het 
behoud van waardevolle kenmerken en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 
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� Integraal beheer van de openbare ruimte. 
� Beheersing ontwikkeling begraafleges. 
� Uitvoeren monitoring en onderzoek om te voldoen aan de verplichtingen uit de Flora- 
en Faunawet (BP 2012-2015, nr. 1214). 

� De status van Fair Trade gemeente houden (BP 2013-2016, nr. 1301). 
� Achterstallig onderhoud van groen buitenwegen opheffen (BP 2014-2017, nr. 1303). 
� Vervangende aanplant van zieke bomen (BP 2014-2017, nr. 1401). 
� Afvalbeleid, afsluiten van nieuwe overeenkomsten (BP 2014-2017, nr. 1402). 
� Vervolg bepalen na afloop van het Duurzaamheidsplan 2012-2015. 

 
 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen in 2016 
� Integraal beheer openbare ruimte. 
� Prijsontwikkelingen in de markt voor werkzaamheden in de openbare ruimte. 
� Duurzame ontwikkelingen. Het bestaande Duurzaamheidsplan wordt geëvalueerd. De 
resultaten daarvan kunnen leiden tot een nieuw plan. 

� De Millenniumdoelen lopen eind 2015 af. Met een groot scala aan stakeholders wordt 
gewerkt aan een nieuwe roadmap naar een nieuwe, bredere set van gezamenlijke 
doelen: de zogeheten Sustainable Development Goals (SDGs). Ook gemeenten 
spelen hierin een belangrijke rol. 
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Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. Bedrijven en inwoners 
handelen duurzaam. 
Met name door ver-
duurzaming van de 
bestaande woning-
bouw 

 

a) Opstellen Duurzaamheidplan 2016-2020. 
b) Duurzaamheidsprogramma 2016 uitvoeren. 
c) Ondersteunen van initiatieven voor verduurzaming 
bestaande woningbouw door bijvoorbeeld communicatie, 
subsidies. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar De raad heeft in meerderheid ingestemd met de 

Focus+ koers (inzet op hernieuwbare energie, 
energiebesparing, duurzame mobiliteit en 
huishoudelijk afval). Op 19 mei is een consultatie-
bijeenkomst voor het bedrijfsleven geweest. De 
input hieruit wordt meegenomen in de Kadernota. 
De kadernota wordt in het vierde kwartaal van dit 
jaar aangeboden aan de raad. 

 

b) Dennis Eikenaar Programma 2016 zet de al in gang gezette acties 
uit programma 2015 voort en houdt daarnaast 
rekening met de Focus+ koers.  

c) Dennis Eikenaar Initiatieven worden in 2016 wederom ondersteund. 
Bijvoorbeeld het verduurzamingstraject bestaande 
woningbouw Energie Make Over.  

2. Duurzaam energie-
gebruik gemeentelijke 
gebouwen 

a) Stroom besparen door zonnepanelen op het gemeentehuis 
en de gemeentewerf te plaatsen en door de zonwering van 
het gemeentehuis te vervangen. 

b) Onderzoeken of gemeentelijke gebouwen meer energie-
neutraal kunnen worden. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Gerbert Schaapman / 
Dennis Eikenaar 

• De installatie met zonnepanelen op het dak van 
de gemeentewerf is per 1 april in bedrijf 
genomen. 

 
• De installatie met zonnepanelen op het dak van 
het gemeentehuis is aanbesteed en medio mei in 
uitvoering gegaan. 

 
• De aanbesteding voor de werkzaamheden aan de 
zonnewering van het gemeentehuis is in 
voorbereiding. De werkzaamheden starten medio 
juli. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

b) Gerbert Schaapman / 
Dennis Eikenaar 

Er heeft een voorverkenning plaatsgevonden. Er is 
gekeken welke gebouwen in aanmerking komen en 
welke personele en financiële inzet nodig is om te 
onderzoeken welke innovaties en mogelijke 
toepasbare technieken kunnen worden ingezet om 
het aardgasgebruik in deze gebouwen zo veel als 
mogelijk te reduceren. 
Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor 
het te doorlopen onderzoekstraject dat eerst aan de 
raad wordt voorgelegd. Verwacht wordt dat 
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wanneer de raad instemt net het onderzoek, de 
onderzoeksresultaten in het eerste kwartaal van 
2017 bekend worden. 

3. De kwaliteit van de 
openbare ruimte 
minimaal op het gekozen 
niveau houden en als één 
geheel behandelen 

 
 
 
 

a) Beleidsplan Openbare Ruimte toepassen en uitvoeren. 
b) Prijsontwikkelingen in de markt nauwlettend volgen en het 
budget daarop aanpassen. 

c) Extra inspanning voor onkruidbestrijding op verhardingen 
omdat chemische middelen nu verboden zijn. 

d) Een voorstel doen om het groenonderhoud langs 
toegangswegen en op andere belangrijke plekken verhogen 
naar B-niveau. 

e) Bewoners ruimte geven voor initiatieven in hun leef-
omgeving. 

f) Project ‘Groen Doen’ uitvoeren. 
g) Uitvoeren monitoring en onderzoek om te voldoen aan de 
verplichtingen uit de Flora- en Faunawet, onder andere bij 
werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. 

h) Uitvoeringsplan Speelplaatsen uitvoeren. Dit betekent dat in 
2016 drie speelplaatsen een kwaliteitsimpuls krijgen. Het 
totaal aantal speelplaatsen zal in 2016 zijn teruggebracht 
tot 126. 

i) Wellerwaard op het vastgestelde onderhoudsniveau 
beheren. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Gerbert Schaapman 
 
 

Het onderhoud van de buitenruimte wordt conform 
de kaders van het Beleidsplan Openbare Ruimte 
uitgevoerd.    

b) Gerbert Schaapman 
 
 
 

Prijsontwikkelingen worden gevolgd door middel 
van de inschrijvingsprijzen bij aanbestedingen. De 
eerder verwachte sterke prijsstijging in het 
asfaltwegen-onderhoud valt vooralsnog mee door 
de sterke invloed van de lage olieprijs op de 
kostprijs van onder meer asfalt. 
 

  

c) Gerbert Schaapman 
 
 
 
 

Op 31 maart 2016 is het gebruik van chemische 
middelen voor onkruidbestrijding op verhardingen 
daadwerkelijk verboden. De onkruidbestrijding op 
verhardingen wordt nu met mechanische middelen 
uitgevoerd. De kosten hiervan zijn gedekt vanuit de 
extra beschikbaar gestelde middelen in de 
Perspectiefnota 2016-2019. Eind dit jaar zal 
geëvalueerd worden of de huidige werkwijze 
effectief genoeg is om het gewenste 
kwaliteitsniveau te behalen.  
 

  

d) Gerbert Schaapman 
 
 
 

Een voorstel voor het verhogen van het 
onderhoudsniveau groen langs de toegangswegen 
en belangrijke locaties wordt dit jaar aan het 
college aangeboden. 
 

  

e) Gerbert Schaapman Initiatieven van bewoners in de openbare ruimte 
worden gestimuleerd en er wordt actief 
meegedacht in de wijze van realisatie, continuering 
en instandhouding van het initiatief.  
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f) Gerbert Schaapman Dit jaar wordt er in afwijking van andere jaren uren 
afgenomen in plaats van personen. In het afgelopen 
jaar waren er per persoon minder uren beschikbaar 
voor de inzet in het groen. Dit leverde een mindere 
kwaliteit op van het groenonderhoud zeker tijdens 
de groeipieken. De ureninzet wordt in 2016 meer 
afgestemd met de benodigde onderhoudsuren. 
 

  

g) Dennis Eikenaar In 2016 wordt een nieuwe kaart gemaakt met 
beschermde flora en fauna. De kaart helpt om 
zorgvuldig en praktisch aan de regels uit de Flora- 
en faunawet te voldoen. Op dit moment 
inventariseert een ecoloog welke soorten in het 
gebied zitten. De uitkomsten daarvan komen op de 
kaart. 
 

 

h) Gerbert Schaapman Naar verwachting in december 2016 gereed.  
 
  

i) Gerbert Schaapman Aan de twee toiletgebouwen is de eerste jaren 
weinig onderhoud te verwachten. De gebouwen zijn 
onderhoudsarm gebouwd. Wel wordt veel last van 
vandalisme ondervonden. 
De inrichting van de Wellerwaard wordt met inzet 
van de extra middelen op het afgesproken 
onderhoudsniveau onderhouden. Ter bestrijding 
van zwemmersjeuk worden eerder en frequenter 
maatregelen getroffen. 
 

 

4. Effectieve en duurzame 
inzameling van 
huishoudelijk afval 

 

a) Afvalbeleidsplan 2014-2024 toepassen en uitvoeren. In 
2016 betekent dit vooral: 
� Invoeren en regisseren van de nieuwe manier van afval 
inzamelen 

� Onderzoeken en implementeren mogelijkheden om de 
landelijke scheidingsdoelstelling te halen; 

� Uitvoering van de afspraken met de papier inzamelende 
verenigingen. 

 
MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Gerbert Schaapman 
 
 
 
 

• De containers voor de nieuwe afvalinzameling 
zijn inmiddels aangekocht. Eind derde kwartaal 
kunnen we van start met het uitleveren van de 
containers en het starten met de nieuwe 
afvalinzameling. 

 
• De meeste maatschappelijke organisaties 
hebben gekozen voor een afkoopregeling als de 
nieuwe afvalinzameling start. De komende 
periode zal het college worden gevraagd om de 
vergunningen voor het inzamelen van oud papier 
door maatschappelijke organisaties en het 
inzamelen van afvalstromen door drie 
maatschappelijke organisaties in te trekken.  

 

 
 
 
 
 

 

5. Doelmatig en 
kostenverantwoord 
inzamelen van afvalwater 

a) Uitvoeren van het beleid in het verbreed gemeentelijk 
rioleringsplan (vGRP). In 2016 gaat het onder meer om de 
volgende projecten: 
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� Reinigen en inspecteren van de riolering in De Zuidert 
en de Lange Brink in Luttelgeest. 

� Het vervangen van 60 kapotte kolken. 
� Het uitvoeren van “OAS-maatregelen” in Bant, Creil, Ens 
en Kraggenburg. 

� Voortzetten van de vervangings- en verbeterings-
maatregelen in Emmeloord-Centrum Oost. 

� Aanleg riolering Hoge Sluiswal Marknesse. 
� Deels vervangen bestaande riolering en aanleg van een  
nieuw regenwaterriool in Baan-Stallijnstraat Ens. 

� Herijken van het huidig Kostendekkingsmodel 
voorziening riolering. 
 

b) Vaststellen van een nieuw vGRP voor de planperiode 2017-
2020. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Gerbert Schaapman De doelstelling is in uitvoering en wordt 

gerealiseerd binnen de gestelde termijn. 
 

b) Gerbert Schaapman 
 
 
 
 

Met waterschap Zuiderzeeland zijn de 
voorbereidingen gestart om na afsluiting van de 
eerste Optimalisatie AfvalwaterSysteem 2009-2015 
(OAS) voor een nieuwe planperiode een tweede 
OAS overeenkomst te sluiten. De te maken 
afspraken worden bekrachtigd door het gezamenlijk 
bestuurlijk ondertekenen van een nieuw 
Afvalwaterakkoord. Deze overeenkomst is de 
opstap tot een gezamenlijk te schrijven 
beleidsdocument voor de afvalwaterketen 
Noordoostpolder. Dit document komt in de plaats 
voor het GRP en TZP (transport en zuiveringsplan).  
 

 

6. Zorgen dat 
begraafplaatsen hun 
functie vervullen tegen 
zo laag mogelijke kosten 
voor zowel inwoners als 
gemeente 

a) Toepassen en uitvoeren van het beleidsplan begraafplaatsen 
Noordoostpolder 2012-2022. 

 
 
 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Gerbert Schaapman Het beleidsplan Begraafplaatsen is in uitvoering. De 

verwachting is dat het volledig wordt gerealiseerd 
binnen de gestelde termijnen.  

7. De status Millennium 
gemeente behouden 

a) Beleidsnota Internationalisering toepassen. 
b) Acties van “Pioniers van de toekomst” ondersteunen. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Het Millenniumproject is wereldwijd in zijn huidige 
vorm beëindigd in 2015. Er zijn 17 global goals 
voor in de plaats gekomen. Wat dit betekent voor 
de status “Millennium gemeente” is vooralsnog niet 
bekend. We verwachten dat hier in 2016/2017 
duidelijkheid over komt. 
Met ons duurzaamheidsbeleid en samen met de 
Pioniers van de toekomst geven we invulling aan 
het ‘oude’ Millenniumdoel: ‘meer mensen in een 
duurzaam leefmilieu’. 

 



19 
 

b) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

De 17 global goals sluiten aan bij het huidige 
gemeentelijke beleid. Samen met de Pioniers 
worden de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten 
gehouden. De Pioniers voeren een deel van ons 
duurzaamheidsbeleid uit en worden hierbij door de 
gemeente ondersteund. 
 

 

8. Noordoostpolder blijft 
een schaliegasvrije vrije 
gemeente.  
 

a) Samen met inwoners alles in het werk stellen om 
(proef)winning in Noordoostpolder te voorkomen. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar Zie toelichting projecten. 

 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016  

Cumulatief aantal m2 omgevormd plantsoen 120.000 145.000 145.000 
Percentage huishoudelijk afval dat gescheiden 
wordt ingezameld (ten opzichte van de totale 
hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval) 

57% 65% 58% 

Aantal speelplaatsen 152 126 126 
 

 
Wat zijn de kaders? 
- Beeldkwaliteitplan Stedelijk water (april 2009) 
- Maatwerk overeenkomst stedelijk water met waterschap (februari 2011) 
- Afvalbeleidsplan (2011-2021) 
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2012–2016) 
- Beleidsplan begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder (2012-2022) 
- Toetsingsbeleid Bouwbesluit (maart 2013) 
- Beleidsplan Openbare Ruimte (2014-2024)  
- Duurzaamheidsplan (2016-2020) 
- Handhavingsbeleidsplan (2016-2020) 
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (2016) 
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Pijler 2: Een veilige en bereikbare leefomgeving 

Subpijler 2A Infrastructuur 
We streven naar een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving. 

 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 
� Iedereen moet 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.  

 
Speerpunten uit de perspectiefnota 2016-2019: 
� Het huidige openbaar vervoer staat in toenemende mate onder druk door 
terugvallende inkomsten en stijgende kosten. De verantwoordelijkheid voor het 
openbaar vervoer ligt bij de provincie, die de komende jaren haar OV-visie 
implementeert. Voor Noordoostpolder betekent dit dat de bereikbaarheid van onze 
dorpen via het openbaar vervoer onder druk kan komen te staan. We gaan hiervoor 
nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen. 

� Voor een aantal verkeerregelinstallaties (VRI’s) in Noordoostpolder geldt dat deze niet 
meer door de fabrikant worden geproduceerd. Vervangende onderdelen kunnen niet 
meer worden gegarandeerd. Wij willen deze VRI’s vervangen.  

� Het gebied rondom de Zuiderkade is voor een deel winkelgebied. Er is een onveilige 
situatie ontstaan, vooral waar het gaat om de oversteekbaarheid. Waarschijnlijk 
wordt het gebied in de toekomst herontwikkeld door een externe partij. Daarom 
wordt gekeken of er tijdelijke, eenvoudige maatregelen kunnen worden genomen om 
de veiligheid te doen toenemen.  

� Ondanks eerdere inspanningen worden nog regelmatig onveilige situaties gemeld als 
gevolg van parkeren van auto’s in woonwijken, onder andere bij drie scholen in wijk 
Revelsant. Veiligheid – en dan in het bijzonder ook de veiligheid van onze 
kwetsbaarste inwoners, de kinderen – is een zaak van groot belang. We gaan kijken 
hoe we dit kunnen oplossen.  

� Door de schaalvergroting van de agrarische bedrijven en het materieel dat op de weg 
rijdt, worden bermen vaak kapot gereden waardoor een onveilige verkeerssituatie 
ontstaat. Om de bermen op een aantal plekken buiten de bebouwde kom te 
verharden, is voor de komende drie jaar extra budget nodig. 

� De bermen buiten de bebouwde kom groeien aan, waardoor de afvoer van water 
vanaf de weg niet meer goed plaatsvindt. Dit leidt tot aantasting van de kwaliteit van 
de weg en de bermen. Daarbij kunnen de watergangen niet meer goed worden 
onderhouden. Dit heeft hogere kosten voor het wegonderhoud en een toename van 
de verkeersonveiligheid tot gevolg. 

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 
2015-2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke 
aandachtspunten: 
 
Prioriteiten in 2016 op basis van vastgesteld beleid: 
 
� Lobby voor verbetering openbaar vervoer; focus op Kampen-Hanzestation, Lelystad-
Zuid en het Noorden (CP 2010-2014, nr. 10). 

� Het opstellen van een parkeerbeleidsplan (BP 2012-2015, nr. 1206a). 
� Het aanleggen van ontbrekende schakels in het recreatief fietsnetwerk (BP 2013-
2016, nr. 1306). 
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Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
 
� Er wordt gesproken over vernieuwende openbaar vervoersconcepten. 
 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. Betere verkeersveiligheid 
bij scholen 

 
 

a) Voortzetting verkeerseducatieprojecten, verkeersexamens 
en veiligheidslabels voor scholen. 

b) Extra aandacht voor gebruik van de fiets. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Gerbert Schaapman Er is een werkplan voor 2016 opgesteld. De hierin 

opgenomen projecten worden dit jaar uitgevoerd. 
 

 
b) Dennis Eikenaar 
 

Bij de educatieprojecten komt het accent op de fiets 
te liggen. 

 
 

2. Doelmatige 
infrastructuur die de 
verkeersveiligheid 
bevordert 

 
 

a) Uitvoeren acties GVVP en Nota duurzame mobiliteit en 
Fietsplan. 

b) Het toepassen van het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR). 
 
In 2016 betekent dit concreet: 
� aanleg rotonde Moerasandijvie-straat-Espelerlaan en 
Espelerlaan-Onder de Toren; 

� onderhoud van wegen en bruggen op het vastgestelde 
onderhoudsniveau; 

� (groot)-onderhoud en vervanging; 
� verkeersmaatregelen om de oversteek in de Nagelerweg 
(nabij Zuiderkade) veiliger te maken; 

� de regelautomaten van 3 verkeersregelinstallaties 
vervangen. 
 

c) Bermen verbeteren. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 
 

Fietsplan en Parkeerbeleidsplan zijn vastgesteld. De 
eerste helft van 2016 is er een onderzoek naar 
hoogwaardig openbaar vervoer gedaan.  

b) Gerbert Schaapman  
 
 
 
 
 

• De uitvoering van het vervangen van 3 
verkeersregelinstallaties staat in mei gepland. 

• In het 2e en 3e kwartaal zal de openbare 
verlichting in de dorpen Bant en Creil worden 
vervangen voor LED armaturen. 

• De bestemmingsplanprocedure voor de rotonde 
Moerasandijviestraat – Espelerlaan is gestart. De 
voorbereiding staat gepland in de 2e helft van dit 
jaar. 

• De meerjarenonderhoudsbestekken voor asfalt 
en elementenverharding zijn beiden opnieuw 
aanbesteed voor Urk en Noordoostpolder samen. 
Gemeente Noordoostpolder heeft het onderhoud 
voor de asfaltwegen aanbesteed en Gemeente 
Urk het straatwerkbestek. 

• Het vervangen van 6 fiets-/voetgangersbruggen 
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wordt dit jaar afgerond. 
• Het vervangen van remmingwerken nabij een 
aantal bruggen wordt voor het eind van het jaar 
afgerond. 

• Voor de kruising Urkerweg/Scandinavielaan is 
het verkeerstechnisch wenselijk om deze in te 
richten met een rotonde. De aanwezige 
verkeersregelinstallatie moet dit jaar worden 
vervangen en er is grootschalig onderhoud 
gepland voor het kruisingsvlak. Door de 
onderhoudsgelden te investeren in de aanleg van 
een rotonde, aangevuld met BDU-gelden, geeft 
dat er al groot deel van het benodigde budget 
beschikbaar is.  
Voor dit onderwerp volgt afzonderlijke 
besluitvorming naar het college. 
 

c) Gerbert Schaapman 
 
 
 
 
 

Een meerjarenuitvoeringsplan voor het aanbrengen 
van bermverharding en het verlagen van de 
bermen wordt ter besluitvorming voorgelegd aan 
het college. Dit vormt de onderbouwing van de 
extra beschikbaar gestelde middelen in de 
perspectiefnota 2016-2019 voor de wegbermen. 
 

 

3. Optimale bereikbaarheid 
openbaar vervoer 

 

a) Opstellen van een gemeentelijke ov-ambitie, aansluitend op 
provinciale OV-visie. 

b) Ontwikkelingen volgen over een treinverbinding naar het 
Noorden, de ‘ Zuiderzeelijn nieuwe stijl’. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 

Dit project is in mei 2016 gestart. 
 

 

b) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

In mei is een onderzoek opgeleverd en 
gepresenteerd over mogelijkheden voor 
hoogwaardig openbaar vervoer. De uitkomsten 
hiervan bieden handvatten voor het inspelen op 
ontwikkelingen op dit gebied. 
 

 

4. Een ruimtelijke balans 
tussen vraag en aanbod 
van parkeerplaatsen die 
bijdraagt aan de 
economische 
ontwikkeling en 
leefbaarheid 

a) Opstellen van een Parkeerbeleidsplan. 
b) Parkeerproblematiek in bestaande wijken / veiligheid rond 
scholen op een aantal locaties aanpakken. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 

Het opstellen van het parkeerbeleidsplan is gereed. 

 

b) Gerbert Schaapman 
 
 
 
 

• Parkeerwensen worden tot eind 2e kwartaal 
verzameld, vervolgens zullen op een aantal 
locaties kleinschalig extra parkeerplaatsen 
aangelegd. Daar waar mogelijk wordt dit 
gelijktijdig met groot onderhoud opgepakt.  

• Via verkeerseducatie wordt de verkeersveiligheid 
rondom scholen verbeterd. Daar waar nodig 
worden kleinschalige aanpassingen van de 
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weginrichting meegenomen met 
onderhoudswerkzaamheden 
 

5. Meer mensen op de fiets 
 

a) Investeren in fietsinfrastructuur zoals het oplossen van 
knelpunten en verbeteringen in het recreatieve 
fietsnetwerk.  

b) Herkenbaar maken van acties voor het bevorderen van 
fietsgebruik. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

In het tweede kwartaal is met provincie en 
waterschap gesproken over de ontbrekende 
schakels in het recreatieve fietsnetwerk, fietspad 
langs Nagelertocht en fietspad op Zwartemeerdijk. 

 

b) Dennis Eikenaar 
 
 

Bij infraprojecten waar de fiets een rol speelt, wordt 
hier expliciet aandacht aan besteed. 

 

 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016  

Aantal scholen met verkeersveiligheidslabel 16 21 18 
Aantal verkeersongevallen per 1000 
inwoners 

2,8 (2013) 2,5 2,5 

Inwoners die overlast ervaren door parkeer-
problematiek (% inwoners) 

27% 25% 25% 

 
 
 
 

Wat zijn de kaders? 
- Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan (2013-2020) 
- Fietsplan (mei 2015) 
- OV-visie provincie Flevoland (2014-2024) 
- Nota Duurzame Mobiliteit gemeente Noordoostpolder (maart 2013) 
- Beleidsplan Openbare Ruimte (2014-2024) 
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Subpijler 2B Openbare orde en veiligheid 
We streven naar een veilige leefomgeving; Noordoostpolder moet veilig blijven. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 

� 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. 

 
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019: 

� De toenemende betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in de eigen buurt is 
een belangrijke factor in ons lokale veiligheidsbeleid. Dit stimuleren wij door acties 
zoals Burgernet, Waaks en NL-Alert. Ook kunnen wij, omdat de gemeente dicht bij 
haar inwoners staat, een preventieve rol vertolken in de landelijke aanpak van 
radicalisering. 

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 
2015-2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke 
aandachtspunten: 
 
Prioriteiten in 2016 op basis van vastgesteld beleid: 

� Aansluiten bij de regiogemeenten met betrekking tot inzet burgernet (BP 2012-
2015, nr. 1210). 

� Inspelen op hogere kwaliteitseisen in de milieuhandhaving en het groeiende aantal 
handhavingsverzoeken (BP 2012-2015, nr. 1211). 

� Zorgen dat de gemeente aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden voldoet 
om in aanmerking te komen voor C2000 (BP 2013-2016, nr. 1312). 

� Voldoen aan de wettelijke taak met betrekking tot gevonden voorwerpen (BP 
2013-2016, nr. 1313). 

� Het uitvoeren van het BIBOB-beleid (BP 2013-2016, nr. 1314). 
 

 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
� Er is sprake van een offensief in de bestrijding van de drugscriminaliteit in de 
zuidelijke provincies. Hierdoor ontstaat een mogelijk ‘waterbedeffect’ waardoor deze 
criminaliteit zich mogelijk verspreidt naar andere delen van het land, mogelijk ook 
naar Noordoostpolder.  

� Doorzetting in de daling van de criminaliteitscijfers in Midden-Nederland, waaronder 
ook Noordoostpolder. 

� De opkomst van jihadistisch gedachtegoed en het daarmee gepaard gaande 
radicaliserende gedrag onder jongeren neemt toe. 

 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. (Gevoel van) sociale en 
fysieke veiligheid 
vergroten en voorkomen 
van verloedering, 
overlast en criminaliteit 

 
 
 

a) Het naleefgedrag van voorschriften uit de APV die 
betrekking hebben op kleine ergernissen verbeteren 
door middel van het inzetten van minimaal drie 
buitengewoon opsporingsambtenaren. 

b) Een preventieve rol vertolken in de (landelijke) aanpak 
van radicalisering door allereerst het organiseren van 
een startbijeenkomst van stakeholders binnen dit veld 
om vervolgens gezamenlijk de richting voor verdere 
stappen te bepalen. 

c) Deelnemen aan samenwerkingsvormen die er zijn om 
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de veiligheid te verhogen.  
d) Damoclesbeleid uitvoeren. 
e) Uitvoeren van het Bibob-beleid. 
f) Opstellen uitvoeringsplan Integrale Veiligheidszorg. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Olaf Storms 
 
 

Het inzetten van buiten buitengewoon 
opsporingsambtenaren is gerealiseerd. 

 

b) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Een startbijeenkomst was de aftrap voor het 
organiseren van bijeenkomsten voor 
professionals en het maatschappelijk 
speelveld waaronder verenigingen. Tevens zijn 
er samenkomsten tussen besturen van 
moskeeën en kerken. Dit wordt de komende 
periode voortgezet. 
 

 

c) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Dit is een continu proces. Er wordt dagelijks in 
het netwerk geïnvesteerd om samenwerkings-
vormen te handhaven, te optimaliseren of 
nieuwe samenwerkingsvormen te creëren. 

 

d) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

In samenwerking met de DNU-gemeenten 
(Dronten, Noordoostpolder, URK) en Lelystad 
is eenduidig beleid gecreëerd. Dit bevindt zich 
in een eindfase waarna het uitvoeringsbeleid 
intern verder wordt afgestemd en 
geïmplementeerd. 
 

 

e) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

De bibobverordening is opgesteld en is 
afgestemd met de verschillende clusters. De 
bibobverordening wordt binnenkort bestuurlijk 
ter besluitvorming aangeboden. In de 
tussentijd wordt Bibob-procedure nu al 
toegepast bij de aanvraag van nieuwe DHV 
(Drank en Horecavergunning). 

 

f) Dennis Eikenaar 
 
 
 

Het schrijven van het beleid wordt extern 
uitbesteed. Hiervoor is in april jl. een opdracht 
uitgezet.  

2. Goede naleving van de 
Drank- en horecawet 

a) Uitvoeren van het handhavingsbeleid op het gebied 
van de Drank- en horecawet. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Olaf Storms 
 
 
 

Het uitvoeren van het handhavingsbeleid op 
het gebied van de Drank- en horeca is een 
continu proces.  

3. Inwoners betrekken bij 
de veiligheid van hun 
eigen woon- en 
werkomgeving 

 

a) Samen met andere gemeenten wervingscampagnes 
blijven uitvoeren zoals Burgernet, Waaks en NL-alert. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 

Dit is een continu proces. Burgernet, Waaks 
en NL-alert blijven op de agenda. Door 
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nieuwsbrieven worden de deelnemers 
getriggerd en op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen. Er doet op dit moment 9,9% 
van de bevolking mee aan burgernet. Begin 
dit jaar hebben studenten een onderzoek 
gedaan naar inbraken in het landelijk gebied. 
Met de aanbevelingen uit dit rapport gaan we 
dit jaar verder. Indien mogelijk met de inzet 
van de studenten. 
 

4. Snel herstel van de 
openbare orde in geval 
van ramp of crisis, met 
zo min mogelijk 
slachtoffers 

a) Rampenbestrijding regelen. In 2016 concreet door:  
*  poulevorming met andere gemeenten; 
*  een plan van aanpak voor de nafase en 
 informatiemanagement; 
*  actueel houden van de draaiboeken van het 
 rampenplan; 
*  deelname in regionaal verband aan de versterking 
 van Bevolkingszorg.  

b) Blijven bewaken van waarborgen voor autonomie bij 
lokaal en regionaal georganiseerde rampenbestrijding. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

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

 

b) Dennis Eikenaar Zowel bestuurlijk als ambtelijk nemen wij deel 
aan verschillende regionale overleggen. 
  

 
Hoe meten we dat? 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

Aantal gepleegde misdrijven 1.557 1.550 1.550 
Inwoners die zich wel eens onveilig voelen in 
eigen buurt (% inwoners) 

15% 14% 14% 

Schaalscore ervaren verloedering in de buurt 2 2 2 
Schaalscore ervaren soc. overlast in de buurt 0,9 <1 <1 
 
 
Wat zijn de kaders? 
- Integraal horecabeleid (2011) 
- Regionale handreiking evenementenbeleid (2011) 
- Regionaal Beleidsplan veiligheidsregio Flevoland (september 2011) 
- Kadernota Integrale Veiligheidszorg Noordoostpolder (2009, bijstellingsnota: 
september 2012)  

- Organisatieplan Bevolkingszorg (2013) 
- Damoclesbeleid (2015) 
- Uitvoeringsbeleid Bibob (2015)  
- Handhavingsbeleidsplan (2016-2020) 
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (2016) 
- Handhavingsbeleid Drank- en horecawet (2013) 
- APV-regels betreffende paracommercie (2013) 
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Pijler 3: Ontwikkelen in de leefomgeving 

Subpijler 3A Bouwen 
We streven naar een goede ruimtelijke ordening met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 
en een woningvoorraad die kwalitatief op orde is. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 

� Ondernemers zijn samen verantwoordelijk voor de uitstraling en kwaliteit van hun 
werklocatie. Wij juichen initiatieven van het bedrijfsleven toe en brengen 
ondernemers samen als dat nodig is. 

� De ontwikkeling van 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 is zaak om 
ook bebouwing op De Deel te realiseren. Daarmee voegen we kwaliteit toe aan 
het Stadshart van Emmeloord. Het woongebied rondom het Stadshart, de 
zogenaamde Centrumschil, verdient onze aandacht. Samen met woningcorporatie 
Mercatus willen wij tot een Masterplan Centrumschil komen. 

� Grond die in het verleden is aangekocht voor uitbreiding, verkopen we als zich 
kansen voordoen. Het is goed ons opnieuw te bezinnen op onze grondposities. 

� Uitvoering geven aan de Structuurvisie, 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. 

 
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019: 

� Al geruime tijd wordt binnen en buiten het gemeentehuis gediscussieerd over de 
toekomst van ons Stadshart. Met de beëindiging van de overeenkomst met 
Provast is het niet langer realistisch dat het laatste deel van het oorspronkelijke 
Masterplan in zijn huidige vorm wordt gerealiseerd. Wel is er sprake van een 
grondexploitatie met een negatieve boekwaarde en zien we dat de detailhandel in 
de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd. Dat maakt een herbezinning op de 
toekomst van het Stadshart noodzakelijk: met het open-planproces willen we hier 
in nauw overleg met ondernemers, inwoners en politiek invulling aan geven. Dit 
zal op termijn betekenen dat er opnieuw geïnvesteerd wordt in het centrum van 
Emmeloord. 

� In de wijken rond het Stadshart staan de oudste sociale huurwoningen in 
Emmeloord. Het eenzijdige aanbod, de staat van de woningen en de 
ontwikkelingen op de huurmarkt zijn er voor de corporatie aanleiding toe om na te 
denken over de toekomst van deze wijken. Het zal leiden tot ingrepen in deze 
buurten, enerzijds door woningverbetering, anderzijds door sloop en nieuwbouw. 
Dit creëert ruimte om ook andere woonmilieus aan de Centrumschil toe te 
voegen, de openbare ruimte aan te pakken en zodoende de algehele kwaliteit te 
verbeteren. Wij voeren momenteel overleg met de corporatie om afspraken te 
maken over de aanpak van deze grootschalige herstructureringsopgave. 

� Als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw verliezen steeds meer 
voormalige agrarische erven hun oorspronkelijke functie. Dit biedt kansen voor 
nieuwe functies, een ontwikkeling waarin we als gemeente actief meediscussiëren. 

� Er is sprake van een toename van het landbouwverkeer op de wegen in het 
landelijke gebied, met alle nadelige consequenties van dien. Deze ontwikkeling 
vraagt in de komende jaren om een heroriëntatie en wellicht zelfs herontwerp van 
ons buitengebied. 

� De woningmarkt laat een langzaam herstel zien.  
� In 2018 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in. Wij houden hiermee 
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rekening bij het uitvoeren van het beleid. 
� Met de Novelle op de herziene Woningwet is geregeld dat corporaties zich weer 
concentreren op hun kerntaak om mensen met een smalle beurs te huisvesten. 
Dat geldt dus ook voor woningcorporatie Mercatus. Wij gaan hier afspraken met 
haar over maken. 

� Eens in de vijf jaar moet in het kader van de Flora- en Faunawet een 
inventarisatie worden gemaakt van de soorten die in ons gebied voorkomen.  

� De basisregistraties BAG en BGT zijn nu volledig op elkaar afgestemd. We willen 
die basisregistraties actueel houden met behulp van luchtfoto’s, 360°-beelden en 
‘obliqueopnames’.  

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 
2015-2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke 
aandachtspunten: 

� Monitoren of er zich juridisch mogelijkheden voordoen om een 
ontwikkelingsgericht bestemmingsplan of omgevingsplan op te stellen.  

� Uitvoeren van een mutatiesignalering op basis van de BGT en de luchtfoto’s 2015. 
 

 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
� Op verschillende locaties in de polder wordt grond verkocht dan wel in optie 
genomen. Om deze ontwikkelingen goed te monitoren willen we de kavelkaart verder 
ontwikkelen en deze kaart via de website toegankelijk maken voor de burgers. 

� Samenwerking met gemeente Urk op het gebied van Geo-informatie. 
� Vrijkomende agrarische erven in het landelijk gebied. 
� De stikstofopgave vormt een belemmering voor het opstellen van een nieuw 
bestemmingplan voor het landelijk gebied. Als tijdelijke oplossing is nu een 
beheersverordening voor het landelijk gebied opgesteld. Die verordening regelt dat 
de inhoud van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 voorlopig doorloopt. 

� Er komt een nieuwe wet voor ruimtelijke plannen, de Omgevingswet. Deze wet 
vereenvoudigt en bundelt regels. Bijvoorbeeld voor bouwen, wonen, ruimtelijke 
ordening, natuur en milieu. De wet zal flinke gevolgen hebben voor de bestaande 
(bestemmings)plannen en procedures. Zo worden de bestemmingsplannen 
bijvoorbeeld vervangen door één omgevingsplan voor het hele gebied. De 
Omgevingswet treedt waarschijnlijk in 2018 in werking. 

� Organisatiebrede implementatie van BGT (Basisregistraties Grootschalige Topografie) 
ter ondersteuning van beleid. 

 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. Een goede ruimtelijke 
ordening 

 

a) Actueel houden van bestemmingsplannen. 
b) Planologisch maatwerk leveren bij nieuwe initiatieven. 
c) Plan van aanpak maken voor de implementatie van de 
Omgevingswet. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Om onze bestemmingsplannen actueel te houden, 
worden er ieder jaar twee of drie plannen 
geactualiseerd. In 2016 worden de actualisaties van 
de bestemmingsplannen Kraggenburg, Emmeloord-
West, Waterloopbos e.o. afgerond en wordt gestart 
met de algehele herziening van De Zuidert. 
 

 

b) Dennis Eikenaar 
 
 

� Om in te spelen op nieuwe initiatieven en daarbij 
passend te organiseren wordt sinds enkele jaren 
gewerkt met het instrument “principeverzoek”.  
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Per geval wordt onderzocht óf, en zo ja, op 
welke manier een initiatief planologisch mogelijk 
kan worden gemaakt.  

� Het college onderzoekt tevens de mogelijkheid 
hoe meer complexe initiatieven, die meerdere 
disciplines raken, sneller en gestroomlijnder 
opgepakt kunnen worden, zodat een aanvrager 
in een vroeg stadium een beeld heeft van de 
kansrijkheid van een initiatief.  

� Daarnaast is het college voornemens om gebruik 
te gaan maken van zogenaamde “veegplannen”. 
Bij een veegplan worden meerdere vergelijkbare 
initiatieven gebundeld in één bestemmingsplan. 
Dat bespaart aanvragers leges. Daarnaast 
kunnen in de planvoorbereiding bijvoorbeeld 
onderzoeken worden gecombineerd. 

 
c) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Het college van B&W heeft een Startnotitie 
vastgesteld voor het project “Noordoostpolder de 
Ruimte”. Dit project gaat over de implementatie 
van de Omgevingswet. Deze is, samen met een 
raadsmemo, aan u toegezonden bij de Nieuwsbrief 
van 25 februari 2016. In de Startnotitie wordt 
omschreven welke acties in de oriëntatiefase 
worden ondernomen. 
 

 

2. Vitaal en leefbaar 
landelijk gebied 

 

a) Beleid ontwikkelen voor de vrijkomende agrarische erven. 
b) Ontwikkeling van natuur en recreatie ten zuiden van 
Schokland ondersteunen. 

c) Een beheersverordening maken voor het landelijk gebied. 
d) Uitvoering geven aan de (ruimtelijke) Structuurvisie. 
e) Uitvoeren project ‘Herstel landschappelijke beplantingen’. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

In 2016 wordt een plan van aanpak opgesteld voor 
beleid voor vrijkomende erven, als uitwerking van 
de Structuurvisie 2025. Die aanpak zal op twee 
pijlers rusten. Enerzijds creëren van mogelijkheden 
voor kleinschalige functies in het landelijk gebied en 
anderzijds het bepalen van een lange termijn 
perspectief. 
Vooruitlopend op dit beleid is in november 2015 een 
beleidsuitwerking “mogelijkheden voor woningen op 
vrijkomende erven” door het college vastgesteld 
met het verzoek aan GS om af te mogen wijken van 
het Omgevingsplan 2006. GS hebben op 18 februari 
2016 positieve grondhouding laten blijken met een 
aantal aandachtspunten. Deze aandachtpunten 
worden nader uitgewerkt en vormen met de 
beleidsuitwerking input voor een 
experimentenkader. 
Op gemeentelijk niveau worden de aandachtpunten 
meegenomen in het uitwerken van een 
toetsingskader. Dit toetsingskader vormt de basis 
voor initiatiefnemers om hun plannen verder uit te 
werken. 
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b) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Er is een aanvraag ingediend voor nieuwe natuur bij 
Schokland. De aanvraag is door de 1e en de 2e zeef 
gekomen. Met de provincie en alle gebiedspartners 
is een intentieovereenkomst getekend om samen 
tot realisatie te komen en is een businesscase 
uitgewerkt. Op basis daarvan is een verzoek bij het 
Rijk neergelegd voor de benodigde aanvullende 
financiering. 
Vanuit het project nieuwe natuur wordt ook gewerkt 
aan een koppeling met de wens meer recreatie te 
verwezenlijken rondom Schokland, via een nieuw 
bestemmingsplan en via het proces 
(Wereld)erfgoedcentrum. Hier ligt een koppeling 
met programma 2. 
 

 

c) Dennis Eikenaar 
 
 

De beheersverordening is op 21 maart 2016 
vastgesteld door de gemeenteraad en is op 31 
maart 2016 inwerking getreden. 
 

 

d) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

De structuurvisie kent een veelheid aan 
uitvoeringsaspecten. De belangrijkste is het 
opstellen van een bestemmingsplan Landelijk 
gebied. Het is, vanwege de huidige wetgeving niet 
mogelijk gebleken om het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied te actualiseren. Om die reden is 
door de raad besloten om een beheersverordening 
op te stellen (zie punt c). De wettelijke 
belemmeringen worden binnen het project 
“Noordoostpolder de Ruimte” opgepakt (zie 
toelichting projecten). Belemmeringen in 
provinciaal beleid worden in goed overleg opgepakt. 
Zo participeerden we in de eerste helft van 2016 in 
het Atelier Flevoperspectieven, waarin trends en 
ontwikkelingen voor de omgevingsvisie van 
Flevoland werden opgehaald. In de tweede helft 
van 2016 stelt de provincie de nieuwe 
omgevingsvisie op, waarbij wij een nauwe 
betrokkenheid houden. 
 
 In 2016 worden een aantal zaken voortkomend uit 
de structuurvisie verder uitgewerkt, zoals “Beleid 
vrijkomende erven” (zie punt a.) en project “Herstel 
landschappelijke beplantingen” (zie punt e). 
 

 

e) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Samen met de provincie, landschapsbeheer en de 
RCE zoeken wij naar toekomstbestendige vormen 
van wegbeplanting langs de buitenwegen. Dit 
project loopt meerdere jaren. Dit jaar wordt in elk 
geval één weg aangeplant met verschillende 
soorten bomen. En het effect van zo’n soortkeuze 
wordt bekeken. Daarnaast zijn de gevolgen van de 
Essentaksterfte in beeld gebracht. 
 

 

3. Efficiënte dienstverlening 
aan burgers en bedrijven 
met betrekking tot 
vergunningverlening en 

a) De in 2015 in te voeren digitale balie omgevingsvergunning 
zo mogelijk verder doorontwikkelen. 

b) Aanvragen om een omgevingsvergunning (flitsvergunning) 
binnen de wettelijke kaders afhandelen. 
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toezicht & handhaving 
 

c) Het vergunningenproces verder optimaliseren door digitale 
indiening én afhandeling verder door te ontwikkelen. 

d) Efficiënt samen werken met, en opdrachtgever zijn van, de 
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtsteek voor wat 
betreft de taken die aan deze instantie zijn overgedragen. 

e) Vastgesteld toetsingsbeleid voor bouwactiviteiten in een 
Bouwbeleidsplan met daarin de keuzes en prioriteiten de 
toetsing bij het verlenen van omgevings-vergunningen 
uitvoeren. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Olaf Storms 
 
 
 
 

De zogenaamde “digitale balie omgevings-
vergunning” voor een beperkte doelgroep klanten is 
doorontwikkeld naar een “flitsvergunning” die door 
een ieder kan worden aangevraagd. Dit product is 
in het eerste kwartaal van 2016 ingevoerd. 
Inmiddels is gebleken dat er vanuit de markt vraag 
naar is. Vanaf de invoeringsdatum (medio maart) 
tot 1 mei zijn er 8 aanvragen ingediend. 
 

 

b) Olaf Storms 
 
 

Het afhandelen binnen de wettelijke kaders is een 
doorlopend proces. 
  

c) Olaf Storms 
 
 

Het vergunningenproces verder optimaliseren door 
digitale indiening en afhandeling verder door te 
ontwikkelen is een doorlopend proces. 
 

 

d) Olaf Storms 
 
 
 
 

Efficiënt samenwerken met, en opdrachtgever zijn 
van, de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek voor wat betreft de taken die aan deze 
instantie zijn overgedragen is een doorlopend 
proces. 
 

 

e) Olaf Storms 
 
 
 
 

Vastgesteld toetsingsbeleid voor bouwactiviteiten in 
een Bouwbeleidsplan met daarin de keuzes en 
prioriteiten de toetsing bij het verlenen van 
omgevingsvergunningen uit te voeren is een 
continu proces. 
 

 

4. Veilige bouwwerken in 
Noordoostpolder 

a) Toezicht op vergunningplichtige bouwactiviteiten op basis 
van een protocol waarin constructieve veiligheid en 
brandveiligheid de hoogste prioriteit hebben. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Olaf Storms 
 
 
 
 

Het toezicht op vergunningplichtige bouw-
activiteiten op basis van een protocol waarin 
constructieve veiligheid en brandveiligheid de 
hoogste prioriteit hebben is een doorlopend proces. 
 

 

5. Voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen 
van de authentieke 
registraties adressen en 
geometrie 

 
 
 

a) Voldoen aan de wettelijke eisen van de BAG, BGT (en WOZ) 
qua inhoud en actualiteit. Hiervoor jaarlijks luchtfoto’s, 
cyclorama’s en mutatiesignalering laten maken. 

b) Processen optimaliseren voor het bijhouden en gebruiken 
van wettelijk verplichte registraties, zoals de BAG 
(Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en BGT 
(Basisregistraties Grootschalige Topografie). 

c) De BRK (Basis Registratie Kadaster) invoeren. 
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MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Gerbert Schaapman 
 
 
 
 

• De jaarlijkse luchtfotovlucht is gevlogen en de 
luchtfoto’s zijn gemeentebreed beschikbaar.  

 
• De 360 graden foto’s zijn genomen en zijn ook 
gemeentebreed beschikbaar.  

 
• De mutatiesignalering BAG/BGT en luchtfoto 
wordt in het derde kwartaal uitgevoerd. 

 
 

 

 
b) Gerbert Schaapman 
 
 
 

De werkprocessen voor de basisregistraties worden 
continu bewaakt en waar nodig aangepast om te 
komen tot een optimale werkwijze.  

c) Gerbert Schaapman 
 
 

De BRK is ingevoerd. De BRK is gemeentebreed 
beschikbaar. 

 

6. Efficiënte dienstverlening 
aan burgers en bedrijven 
met betrekking tot 
nieuwbouw-kavels 

a) Doorontwikkelen van de kavelkaart zodat alle 
nieuwbouwkavels in één kaart beschikbaar komen zowel op 
intranet als op de website. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 

De functionaliteit van digitale kavelkaarten is in 
ontwikkeling. 

 

7. Een aantrekkelijk 
centrum in Emmeloord, 
dat past bij de wensen 
van de inwoners en 
ondernemers 

a) Open planproces afronden over de toekomst van Stadshart 
Emmeloord. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 

Zie toelichting projecten. 

 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

% aanvragen omgevingsvergunningen 
afgehandeld binnen de wettelijk gestelde 
termijn  

100% 100% 100% 

 
 

TOELICHTING PROJECTEN 
 
Wellerwaard  
Eind april 2016 zijn de eerste 10 woningbouwkavels in Wellerwaard in verkoop gebracht. 
De kavels hebben een minimale oppervlakte van 1500 m2 en zijn bedoeld voor woningen 
in het hogere segment. Voor de vestiging van een horecagelegenheid is in het voorjaar 
van 2016 opnieuw een marktuitvraag gedaan. In 2016 wordt geprobeerd om nog 1 of 2 
landgoederen te realiseren in Wellerwaard. Hiervoor wordt een bestemmingsplan 
uitgewerkt. Eén landgoed is verkocht en in ontwikkeling. 
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Stadshart (inclusief Poldertoren) 
In 2015 is de gemeente gestart met een open plan proces om in samenspraak met 
bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden hernieuwd te bepalen hoe de toekomst 
van het Stadshart vorm moet krijgen. In 2016 wordt het gekozen scenario ‘compact 
centrum’ uitgewerkt in een programma om te komen tot een vitaal en toekomstbestendig 
centrum.  
 
Naast het open planproces spelen er meerdere autonome zaken als de uitbreiding van de 
Albert Heijn, de sloop van de flats De Boei, Anker, Tros, Meerpaal en de aanpak van de 
verkeersstructuur rondom het centrum. 
 
In 2015 zijn herstelwerkzaamheden aan de Poldertoren gestart en is het uurwerk 
grootschalig gereviseerd. De resultaten van de herstelwerkzaamheden (die voornamelijk 
betrekking hebben op het tegengaan van wateroverlast) worden in de loop van 2016 
bekend. 
 
Uitvoeringslab Nagele  
In 2016 wordt een vervolg gegeven aan het uitvoeringslab Nagele. In dit project krijgt de 
uitvoering van het groenstructuurplan en de activiteiten van IGW als klus-, groendagen 
en schuttingprojecten een vervolg. Voor de ontwikkeling van het kerngebied Nagele 
(Noorderwinkels, Zuiderwinkels en Schokkererf) wordt er gewerkt aan een 
bestemmingsplanherziening. Medio 2016 wordt hopelijk de overdracht van de Karwijhof 
definitief zodat deze woningen gerestaureerd worden. Om Nagele een nieuwe toekomst 
te geven is het nodig de activiteiten te faseren. Nagele trekt veel bezoekers, maar is ook 
nog duidelijk aan een opknapbeurt toe. De eerste twee jaar richten wij ons nadrukkelijk 
op het aantrekkelijk houden van Nagele voor bewoners en bedrijven. Dit betekent dat er 
vooral geïnvesteerd wordt in de thema's Wonen, Groen, Voorzieningen en Leefbaarheid. 
Daarnaast wordt gekeken naar een aanpak om aanvullende financieringsbronnen aan te 
spreken. Per project zal, indien van meerwaarde, afzonderlijk gewerkt worden aan 
promotie en communicatie. In de laatste fase van het Uitvoeringslab zal afzonderlijk voor 
het gehele dorp ingezet worden op promotie en marketing van Nagele. Het aantrekken 
van bezoekers, nieuwe economische dragers werkt immers beter als Nagele veel te 
bieden heeft. Hiervoor is een website in de maak.  
 
Project Centrumschil  
De schil rond het centrum wordt geconfronteerd met grootschalige ontwikkelingen die 
(ook nu al) leiden tot lege plekken in de stad. Daarom is er een noodzaak om te komen 
tot een samenhangend plan, waarin prioriteiten worden gelegd en samenhangende, 
toekomstgerichte keuzes worden gemaakt. 
 
Samen met Mercatus is in 2014 een start gemaakt met het project centrumschil. De 
woningen aan de Lange Dreef zijn gerenoveerd. In de eerste helft 2016 zijn er 
wijkgesprekken in Centrum-West (Kruidenbuurt) gevoerd. De volgende fase is gestart. 
 
“Noordoostpolder de Ruimte”  
De Omgevingswet is één wet die alle wetten en regels op het gebied van de fysieke 
leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Dit betekent samenvoeging van een paar 
honderd wetteksten voor ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, infrastructuur etc. De wet 
treedt naar verwachting eind 2018 in werking.  
 
Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor veel taken en processen van de gemeente. Dat 
vraagt om een zorgvuldige implementatie. Het project “Noordoostpolder de Ruimte” is er 
op gericht om zorg te dragen voor een soepele implementatie van de gevolgen van de 
Omgevingswet in de gemeente Noordoostpolder, passend bij de wensen vanuit de 
samenleving en politiek.  
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Het college van B&W heeft een Startnotitie vastgesteld voor het project. Deze is, samen 
met een raadsmemo, aan u toegezonden bij de Nieuwsbrief van 25 februari 2016. In de 
Startnotitie wordt omschreven welke acties in de oriëntatiefase worden ondernomen. Het 
streven is om nog in 2016 te komen tot een integrale visie op de fysieke leefomgeving in 
Noordoostpolder. Deze visie vormt het inhoudelijke kader voor de implementatie van de 
Omgevingswet.  
De raad wordt uiteraard nadrukkelijk betrokken in dit proces. 
 
“MSB (Mer, Structuurvisie, Bestemmingsplan Landelijk gebied)”  
Het project MSB was er primair op gericht om een (ruimtelijke) Structuurvisie en een 
bestemmingsplan Landelijk Gebied voort te brengen.  
In december 2013 heeft u de Structuurvisie vastgesteld. Op basis van een daarbij 
aangenomen amendement heeft u in januari 2016 een afwegingskader voor de 
intensieve veehouderijen vastgesteld. In maart 2016 heeft u een beheersverordening 
vastgesteld voor het Landelijk Gebied. Deze komt vooralsnog in de plaats van een 
bestemmingsplan. Gebleken is dat het op dit moment niet mogelijk is een flexibel 
ontwikkelingsgericht bestemmingsplan vast te stellen vanwege de stikstofproblematiek. 
Het project is hiermee beëindigd. Als zich in de toekomst een gelegenheid voordoet om 
alsnog een flexibel, ontwikkelingsgericht bestemmingsplan of omgevingsplan vast te 
stellen, zal dit alsnog gebeuren. 
 
“Schaliegas”  
Het project “Schaliegas Nee” is er (op basis van de motie in de raad van september 
2013) primair op gericht om te voorkomen dat er (proef)boringen naar onconventionele 
fossiele brandstoffen in de gemeente zullen plaatsvinden. Er is, in samenwerking met 
partners (VNG, IPO, UvW, Vewin, de Regio, gemeente Boxtel, Tegengas en vele anderen) 
veel tot stand gekomen. 
Er is een actieve lobby gevoerd richting VNG, ministerie en Tweede Kamer en er is op de 
juiste momenten invloed uitgeoefend op de (mijnbouw)wetgeving, de (beoogde) 
structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie voor de ondergrond (STRONG).  
 
De gezamenlijke inspanningen zijn niet zonder gevolg geweest. De Tweede Kamer heeft 
op 8 maart 2016 van dit jaar met brede steun een motie aangenomen waarin de winning 
van schaliegas wordt uitgesloten tot 2023. 
 
Het is echter nog steeds van belang de vinger aan de pols te houden. Dat betreft twee 
terreinen: 
1. STRONG. Het is van belang dat schaliegas geen onderdeel gaat uitmaken van 
STRONG, eens te meer daar Noordoostpolder in de m.e.r. als een aantrekkelijke 
gemeente voor schaliegaswinning wordt gekenschetst. 

2. Het wetenschappelijk onderzoek naar schaliegas. Het is van belang te voorkomen 
dat er een wetenschappelijke boring in Noordoostpolder zal plaats vinden. Een 
onderzoeksboring zal zich naar verwachting technisch niet onderscheiden van een 
commerciële proefboring met dezelfde ruimtelijke impact en risico’s. Daarnaast 
heeft de minister al toegezegd dat de informatie uit het wetenschappelijke 
onderzoek voor een ieder beschikbaar wordt gesteld, dus ook voor commerciële 
partijen die wellicht na 2023 weer de mogelijkheid hebben om tot winning over te 
gaan. Het project zal zich daar op richten. 
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Subpijler 3B Wonen 
We streven naar een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 

� De Woonvisie biedt houvast om wonen in de Noordoostpolder aantrekkelijk, passend 
en betaalbaar te maken. Onze speciale aandacht gaat uit naar starters en ouderen.  

� 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. 

 
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019: 
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen. 
 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 
 
Prioriteiten in 2016 op basis van vastgesteld beleid  

� Dorpen ondersteunen bij het uitvoeren van de dorpsvisies.  
� Uitvoering geven aan de activiteiten uit de woonvisie en de prestatieafspraken met 
Mercatus (BP 2013-2016, nr. 1318). 

� Invulling geven aan de vernieuwingsopgaven in Emmeloord en de dorpen. 
� Wijzigingen in de nieuwe woningwet inpassen in beleid en afspraken met Mercatus 
� Het opstarten van processen/projecten door het dorp met relevante partijen  
(BP 2013-2016, nr. 1319). 

� Duurzaamheidsregeling is aanwezig. Op grond hiervan worden duurzaamheidsleningen 
verstrekt (BP 2013-2016, nr. 1320). 

� Subsidie voor uitvoering activiteiten in het kader van jubilea of lustrum van dorp of 
wijk (BP 2013-2016, nr. 1338). 

� Actualisatie bestemmingsplannen (BP 2014-2017, nr. 1403). 
� Aanpassing bestemmingsplannen Bant, Espel en De Munt B. 

 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat willen we daarvoor doen? 
 

1. Voldoende woningaanbod 
– afgestemd op de vraag 
– in een leefbare 
omgeving 

a) Uitvoering geven aan de geplande activiteiten uit de 
woonvisie en (prestatie) afspraken met Mercatus (tijd, 
middelen, geld). 

b) Extra aandacht voor starters en senioren op basis van 
uitgevoerde onderzoeken (2014) met oog voor de sociale 
samenhang. 

c) Starterslening in blijven zetten. 
d) Woningbouwplanning opleveren met strategieën voor de 
wijken in Emmeloord. 

e) Uitvoering geven aan woningbouwplanning en strategieën 
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voor de dorpen (factsheets). 
f) Factsheets uitwerken naar ontwikkelperspectieven voor 
(h)erkende vernieuwings-gebieden in de dorpen.  

g) Draagvlak krijgen voor, en invulling geven aan het plan 
Centrum Schil, met veel ruimte voor participatie. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

De uitvoering van de woonvisie is in volle gang. 
Vernieuwing en verbetering van het bestaande 
staat hierbij centraal. Op verschillende plekken is 
de daadwerkelijke fysieke aanpak gestart. Mercatus 
is bezig de sociale huurwoningenvoorraad te 
vernieuwen en te verbeteren. In Ens, Rutten, Bant 
is de realisatie gestart. In Ens wordt dit jaar nog 
het CPO project (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) opgeleverd en in 
Kraggenburg worden wooneenheden in de RK-kerk 
gerealiseerd.  
 
Met de aanpak van de Centrumschil is begonnen. 
De start was in Centrum-West waar de 
wijkgesprekken zijn geweest. Hierna is de 
Botenbuurt aan de beurt waar we ook eerst in 
gesprek gaan met bewoners en gebruikers van de 
wijk.  
 
De herziene woningwet zorgt dat er jaarlijks 
prestatieafspraken met Mercatus gemaakt worden. 
De basis is elk jaar “een bod” op de woonvisie door 
Mercatus.  
 
Met Mercatus zijn concrete afspraken gemaakt 
over de invulling, volgorde en de planning van de 
aanpak van vernieuwingsgebieden. De middelen 
hiervoor zijn deels gereserveerd door Mercatus in 
de financiële meerjarenbegroting. De 
herstructureringsreserve gemeente vangt eventuele 
tekorten op in de aanpak van de openbare ruimte. 
 

 

b) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Het jongerenonderzoek laat zien dat er voldoende 
(betaalbaar) aanbod is voor jongeren in het huur- 
en koopsegment. De manier van aanbieden van 
huurwoningen kan aansprekender, hierover 
zijn afspraken gemaakt met Mercatus. Voor de 
groep ouderen is extra aandacht voor het langer 
zelfstandig wonen.  
 

 

c) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Het fonds voor de starterslening is een revolverend 
fonds. Bij aflossing ontstaat er weer ruimte voor het 
verstrekken van nieuwe leningen. Starters krijgen 
hiermee de kans om een eigen woning te kopen. 

 

d) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

De woningbouwplanning wordt mede gemaakt op 
basis van de nieuwe bevolkingsprognose. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de ladder voor 
duurzame verstedelijking. De woningbouwplanning 
wordt dit jaar opgeleverd.  
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e) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

De ontwikkelperspectieven geven aanleiding voor 
een nadere uitwerking. Per dorp wordt bekeken wat 
er nodig is. De programmering is nu dat er 
gemiddeld ongeveer 2 à 3 woningen per dorp per 
jaar worden gerealiseerd. De totale 
woningbouwprogrammering moet tegen het licht 
van de ladder voor duurzame verstedelijking 
gehouden worden. Dit wordt in 2016 gerealiseerd.  
 

 

f) Dennis Eikenaar 
 

 
 

De factsheets zijn uitgewerkt in ontwikkelperspec-
tieven. Deze zijn in april 2016 vastgesteld door de 
raad.  

g) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

De start van het Centrumschil project was in 
Centrum-West door de wijkgesprekken. Nu zijn er 
de gesprekken met de huurders door Mercatus. 
Uitkomsten maken een concreet en realistisch plan 
van aanpak. Dat plan wordt samen met de 
klankbordgroep uitgewerkt. Door de samenwerking 
met en inspraak van bewoners komt er draagvlak 
voor de plannen. 
 

 

2. Leefbaarheid bevorderen 
met inzet van betrokken 
bewoners uit dorp, 
straat, wijk en buurt 

 

a) Blijven ondersteunen (via gemeentelijke coördinator) van 
vrijwilligers bij de uitvoering van de eigen dorpsvisie. 

b) LEADER projecten uit dorpsvisies ondersteunen. 
c) Project ‘Nagele’ voortzetten. In 2016 met name aandacht 
voor particuliere woningen, het kerngebied Nagele, 
overdracht van de Karwijhof en herstel van de 
groenstructuur. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Dennis Eikenaar 
 
 

De dorpsvisies zitten in de uitvoeringsfase. Van 
onderop worden de activiteiten in gang gezet. 
Vanuit gemeente ondersteunen we dit met een 
coördinator (verbinder) tussen gemeente (beleid) 
en het dorp.  
 

 

b) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

Gemeente en dorpen zijn klaar voor LEADER. Er zijn 
gesprekken met aanvragers, dorpsverenigingen en 
(recreatie)ondernemers geweest. De documenten 
zijn geschreven en het budget gereserveerd. Vanaf 
deze zomer kunnen initiatiefnemers hun aanvraag 
doen. 

 

c) Dennis Eikenaar 
 
 
 
 

De particuliere stimuleringsregelingen zijn 
beschikbaar voor bewoners van de Lucernehof, 
Gerstehof, Klaverhof, Vlashof en Koolzaadhof in 
Nagele. Voor het kerngebied Nagele worden de 
Zuiderwinkels gerestaureerd en vindt er 
planvorming plaats voor de Noorderwinkels en de 
locatie van het voormalige Schokkererf. De 
overdracht van de Karwijhof vindt 
hoogstwaarschijnlijk in 2016 haar beslag. Het 
groenstructuurplan vindt conform planning plaats. 
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Hoe meten we dat? 
 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

Aantal opgeleverde woningen 70 80 80 
Wachttijd woningzoekenden in maanden 
gemiddeld 

10 18 18¹ 

1 In 2015 was de wachttijd 18 maanden. Het uitgangspunt is dat de zoek- en wachttijden niet oplopen, ook niet 
bij toenemende vraag. Vandaar dat voor 2016 de streefwaarde ook op 18 maanden is gezet. 

 
 
Wat zijn de kaders? 
- DNA voor de dorpen (2009)  
- Nota Grondbeleid (september 2009) 
- Verordening Startersleningen Noordoostpolder (2011) 
- Duurzaamheidsplan (2012-2015) 
- Woonvisie Noordoostpolder 2.0: vernieuwing van binnenuit (februari 2013) 
- DNA Emmeloord (mei 2013) 
- Uitvoeringslab Nagele (november 2013) 
- Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordoostpolder (2013) 
- Bestemmingsplannen (< 10 jaar) 
- Structuurvisie Noordoostpolder (2013) 
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Programma 2 
 

Sociale leefbaarheid 
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Programma 2 Sociale leefbaarheid 
Raadscommissie: Samenleving (SML); Bestuur, Financiën en Economie 
Programma Pijler    Subpijler/productgroep/projecten 

 

Sociale 
leefbaarheid 

4. Leren in 
Noordoostpolder 

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

5. Ontspannen 
in Noordoost-
polder 

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

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

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

Subpijler 5C Cultureel erfgoed 
Portefeuillehouder A. van der Werff 
Directeur: E.G. de Vries 
Archeologie 
Monumenten 
Werelderfgoed Schokland 
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Programmadoel 
We streven ernaar dat alle inwoners kunnen meedoen. Wij willen de sociale leefbaarheid in 
onze buurten, wijken en dorpen in stand houden. Op alle terreinen: leren, meedoen, activering, 
ontspanning en bewegen, cultuurparticipatie en informatievoorziening.  
 

Pijler 4: Leren in Noordoostpolder 
We creëren optimale ontwikkelingskansen voor onze inwoners door een doorgaande lijn 
van onderwijs naar werk te stimuleren en achterstanden te voorkomen. 
 
Speerpunten uit het Collegeprogramma 2014 – 2018: 

� 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. 

� Wij vinden het belangrijk dat elk dorp in ieder geval één basisschool houdt. 
Samenwerking met behoud van identiteit biedt daarvoor kansen. 

� 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. 
 

Speerpunten uit de perspectiefnota 2016-2019: 
� De vraag is hoe het voorzieningenniveau de komende jaren op peil kan worden 
gehouden en wie er in de toekomst zorgdraagt voor het faciliteren van maatschappelijke 
activiteiten zoals onderwijs, sport, welzijn en cultuur. Dit wordt uitgewerkt samen met 
maatschappelijke partijen en gemeenteraad in het project ‘Voorzien in vastgoed’. 
 

Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 

� Voorkomen van achterstanden bij risicokinderen (BP 2013-2016, nr. 1322). 
� Toezicht en handhaving peuterspeelzalen en kinderopvang (BP 2013-2016, nr. 1323) 

�(cluster Handhaving). 
� Vaststellen visie en beleidsplan voorzien in vastgoed en uitvoeren van het 

uitvoeringsprogramma (BP 2013-2016, nr. 1324). 
� Faciliteren ontwikkeling leer- en ontdekcentrum. 
� Monitoring ontwikkeling kindcentra (BP 2013-2016, nr. 1325). 
� Modernisering opvangfunctie 0 – 12 jaar (collegebesluit) en toekomstbestendige 

voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk. 
� Uitvoering nieuwe verordening leerlingenvervoer. 

 
 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
� Toename leegstand en veroudering gebouwen 
� Benutting leegstand voor medegebruik schoollokalen is ingewikkelder 
� Toename van concurrentie op het gebied van peuterspeelzaalwerk/kinderopvang 
� Terugloop van het aantal peuters op de peuterspeelzaal, stabiel aantal VVE-peuters 
� Vergrijzing, ontgroening en stabilisatie van het aantal inwoners 
� Toename van het aantal kinderen dat thuiszit vanwege complexe problematiek op 
meerdere leefgebieden 

� Fluctuaties in leerlingenaantallen per school 
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Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Meerjarenperspectief op 
voorzieningen, 
maatschappelijke 
accommodaties en 
gemeentelijk vastgoed 

 

a) Uitvoeringsprogramma opstellen voor:  
1. Onderwijshuisvesting. 
2. Maatschappelijke accommodaties. 
3. Overig vastgoed. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Voor het project ‘Voorzien in Vastgoed’ (VIV) zijn in 
de oriëntatiefase de Startnotitie en begrippenlijst 
vastgesteld door de raad. Hiermee heeft de raad 
richting gegeven aan het verdere beleidsproces. De 
raad heeft aangeven op welke wijze men verwacht 
dat het beleid verder ontwikkeld wordt.  

In de fase waarin we ons nu bevinden 
(ontwikkeling) legt het college een voorstel voor 
een beleidskader voor aan de raad. In dit 
beleidskader komen de uitgangssituatie, 
ontwikkelingen, knelpunten en kansen, visie en 
beleidsuitgangspunten aan de orde. Hiermee geeft 
de raad richting aan het college. Voor het opstellen 
van het beleidskader worden vertegenwoordigers 
van dorpen, wijken en maatschappelijke 
organisaties geconsulteerd. 

In de uitvoeringsfase wordt de raad betrokken bij 
de ontwikkeling van het uitvoeringsplan, aangezien 
het hier onder meer om meerjarige implicaties en 
financiële impact gaat.  
Een eerste globale indicatie van de financiële 
consequenties is opgenomen in de perspectiefnota 
2017-2020. De meer concrete financiële 
consequenties op basis van het uitvoeringsplan 
worden opgenomen in de perspectiefnota van 2018-
2021. 
 

 

2. Voor- en vroegschoolse 
educatie 

 

a) Het Rijk heeft de brede doeluitkering Onderwijs 
Achterstanden Beleid verlengd tot 1 januari 2017, de 
voorwaarden en verplichtingen zijn ongewijzigd. Het huidige 
Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid / Onderwijs 
Achterstanden Beleid wordt voortgezet in 2016. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 

De betrokken maatschappelijke partners voeren het 
beleid uit. 

 

3. Harmonisatie 
peuterspeelzaal en 
kinderopvang 

a) Uitvoeringsplan 2017 implementeren. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er heeft een vooronderzoek plaatsgevonden naar de 
mogelijkheden en de consequenties van de 
harmonisatie. Op basis hiervan worden de 
mogelijkheden van de omvorming in kaart gebracht. 
De raad wordt geïnformeerd en waar nodig betrokken 
bij het stellen van de kaders. 
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4. Ondersteuning bij 
laaggeletterdheid 

 
 

a) Huis voor Taal inbedden in de reguliere structuur 
(Bibliotheek, Carrefour, Friese Poort). 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 

 
 

Definitief uitvoeringsplan van betrokken organisaties 
komt binnenkort gereed. Een eerste concept is reeds 
ontvangen.  

5. Toename zelfstandig 
reizende leerlingen 
speciaal onderwijs 

 

a) Ontwikkeling maatjesproject in samenwerking met het 
onderwijs en de werkcorporatie. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Het college heeft het project ‘Reismaatjes’ 
goedgekeurd. De pilot gaat in september 2016 van 
start met vijf leerlingen van de Zonnebloemschool.  

6. Passend subsidie 
verlenen 

 
 

a) Algemene subsidieverordening (ASV) vernieuwen. 
b) Plan van aanpak stimuleringsfonds opstellen. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De vernieuwing van de ASV kan niet los worden 
gezien van de herijking subsidiebeleid en wordt hierin 
mee genomen. De herijking is opgenomen in de 
strategische raadsagenda.  
Er is een plan van aanpak herijking opgesteld en de 
werkzaamheden zijn in mei 2016 gestart.  
De raad wordt betrokken bij het proces en 
kaderstelling. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Ook het stimuleringsfonds kan niet los worden gezien 
van de herijking subsidiebeleid en wordt opgenomen 
in het plan van aanpak herijking> Dit zal daarom 
meer tijd in beslag nemen. 

 

 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

Aantal peuters met een VVE-programma 150 150 150 
Aantal gerealiseerde kindcentra 4 6 6 
Aantal kinderen in een maatjesproject 
leerlingenvervoer 

10 10 0 
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Wat zijn de kaders? 
 
Algemeen 

- Algemene subsidieverordening (2011) 
- Deelverordening waarderingssubsidies (2011) 
- Sociale structuurvisie (2012) 
- Projectplan Voorzien in Vastgoed (2015) 
 
Onderwijstaken lokale overheid 

- Ambtsinstructie leerplicht (2011) 
- Nota Kindcentra (augustus 2011) 
- Evaluatie pilots kindcentra (2014) 
- Verordening leerlingenvervoer (2015) 
 
Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk 

- Doelgroep bepaling VVE (2008) 
- Verbeterplan VVE (2013) 
- Evaluatie VVE (2011-2014) (november 2015) 
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Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder 

Subpijler 5A Sport 
We streven naar een bewegende en sportende bevolking en een adequaat aanbod van 
binnen- en buitensportaccommodaties. 
 

Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 
� 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. 
 

Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019: 
� Steeds minder mensen zijn lid van een sportvereniging. Sporters zijn minder gebonden 
aan de directe leefomgeving. We vragen ons af hoe levensvatbaar onze 
sportverenigingen zijn. En is het huidige arsenaal aan sportaccommodaties wenselijk 
c.q. noodzakelijk? Dit wordt meegenomen in het project ‘Voorzien in vastgoed’ voor de 
gemeentelijke accommodaties zoals opgenomen onder pijler leren. 

� Er is discussie over de vraag of sportzaken, net zoals bij cultuur, op afstand van de 
gemeente moeten worden gezet. We verwachten dat de resultaten van het onderzoek 
naar de mogelijkheid van een zogenaamd Sportbedrijf helderheid zullen bieden. Op 
basis van die resultaten kan politieke besluitvorming plaatsvinden. 
 

Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 

� Taakstelling bezuiniging sportaccommodaties (BP 2014-2017, nr. 1405). 
� Nieuw Sportbeleid 2016-2020. 

 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
De sport- en bewegingsmarkt wordt groter en gedifferentieerder. Steeds meer mensen 
zoeken naar nieuwe uitdagingen en stappen makkelijker over van sport en vereniging. 
Commerciële en ongebonden (solo) sporten zijn sterk in opkomst. Door maatschappelijke 
en geografische ontwikkelingen lijkt het dat sportverenigingen steeds meer moeite 
moeten doen om voldoende sporters en vrijwilligers aan te trekken en vast te houden. Er 
is steeds meer maatwerk nodig om de club vitaal te houden. Daar staat tegenover dat 
lidmaatschap van een vereniging naast het sportieve onderdeel ook een sociale reden 
heeft en in dit opzicht wordt het persoonlijk contact steeds belangrijker. Het is voor 
verenigingen een hele uitdaging om in deze ontwikkelingen mee te gaan. 
 
Een andere belangrijke ontwikkeling zien we in het verschuiven van 
verantwoordelijkheden. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de inzet vanuit de 
verenigingen als het gaat om beheren en onderhouden. Dit komt mede voort uit een 
financieel perspectief maar ook vanuit de behoefte van verenigingen om meer kwaliteit. 
De gemeente zorgt voor kwantitatief en kwalitatief voldoende sportvoorzieningen. 
Wanneer een vereniging met eigen werkzaamheden een extra kwaliteitsimpuls wil 
leveren zal met de vereniging in overleg naar maatwerk worden gekeken. Wat kunnen zij 
extra doen en wat zijn daarvan de consequenties? 
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Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. Een groeiende deelname 
aan sport- en 
beweegactiviteiten 

 

a) Incidentele subsidies verstrekken voor activiteiten die 
bijdragen aan het sportklimaat. 

b) Uitvoeren en monitoren regeling Brede Impuls 
Combinatiefuncties. 

c) Extra aandacht voor initiatieven om mensen met een 
beperking aan het sporten/ bewegen te krijgen. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Subsidie is verstrekt aan de sportverkiezingen. Een 
subsidieaanvraag van een turnoefening is 
gehonoreerd en een subsidieaanvraag voor een 
sportevenement wordt deels gehonoreerd. 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De Regeling wordt naar tevredenheid uitgevoerd. 
Zowel de effecten als het bereik zijn naar 
tevredenheid en conform de geformuleerde doelen 
uit het uitvoeringsplan. 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Met het visiedocument: “Regionaal netwerk 
Aangepaste sport Flevoland 2016-2018” heeft de 
gemeente zich uitgesproken mee te werken aan het 
realiseren van een regionaal aanbod via maatwerk 
op basis van de vraag vanuit de doelgroep en de 
interesse van de sport- en beweegaanbieder. 
 

 

2. Het in stand houden van 
een goede 
sportinfrastructuur 

 

a) Zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van 
sportvoorzieningen. 

b) Het in stand houden en onderhouden van zwembad Bosbad. 
c) Optimaal accommodatiegebruik realiseren door een hogere 
bezettingsgraad en adequate inzet van locaties. 

d) Uitvoeren beheer en onderhoud waarbij gezocht wordt naar 
balans, efficiency en gewenst maatwerk. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De gemeente beheert en onderhoudt 
sportaccommodaties. Er is sprake van voldoende 
capaciteit. In de Bosbadhal ligt er enige druk op de 
planning door de populariteit van zaalvoetbal. Bij de 
buitensport is er druk op de capaciteit van het 
hockey-korfbalcomplex omdat beide verenigingen 
een groei kennen van ruimte 25% meer leden dan bij 
ingebruikname van de kunstgrasvelden op het 
gezamenlijke sportcomplex aan de Sportlaan. In 
totaal heeft hockey 300 leden en de korfbal ongeveer 
150 (peildatum maart 2016). 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Vorig jaar is besloten dat het buitenbad ook komende 
jaren operationeel is. De exploitatie van de Stichting 
Het Bosbad is toereikend om de opgelegde 
bezuinigingen op te vangen. Het Bosbad probeert via 
vernieuwde producten nieuwe bezoekers aan te 
spreken. De daling van het aantal bezoekers is 2%. 
Landelijk is de daling gemiddeld 3,5%. 
 
Het zwembad wordt in goede samenwerking tussen 
gemeente en stichting Het Bosbad onderhouden. Er 
is geen sprake van achterstallig onderhoud. 
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c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Vooral de Bosbadhal heeft een optimale inzet van de 
beschikbare capaciteit. Voor andere sporthallen ligt 
dit lager maar is op de vaste avonden en 
competitiedagen goed te noemen. In het kader van 
het project VIV (Voorzien in Vastgoed) is het gebruik 
van gymzalen een punt van aandacht. 
 

 

d) Gerbert Schaapman 
 
 
 
 

Voetbal 
Ondanks de natte weersomstandigheden kon het 
onderhoud volgens planning worden uitgevoerd. Ook 
het groot onderhoud is volgens schema verlopen.  
Voetbalverenigingen die een kunstgrasveld hebben, 
hebben zelf een aantal natuurgrasvelden in beheer 
genomen. 
 
Tennis 
Een aantal tennisverenigingen hebben de banen die 
boventallig waren, in beheer genomen. Eind van het 
jaar wordt de zelfwerkzaamheid geëvalueerd.  
 
Golfbaan 
Het aanbrengen van de afdichtende laag op de 
voormalige vuilstort en de aanleg van de golfbaan 
zijn onder slechte weersomstandigheden uitgevoerd. 
De gaswinning en het inklinken van het stort zorgen 
ervoor dat de terp nog steeds zakt waardoor de 
afwatering niet meer functioneert. 
 
Door de problemen die dit met zich meebrengt, moet 
de golfclub in het seizoen bij neerslag 3 holes sluiten, 
omdat deze dan niet meer begaanbaar zijn. 
De vereniging heeft investeringen gedaan om de 
waterafvoer te verbeteren echter zonder resultaat. 
 
De vereniging ziet geen kans om de problemen op 
eigen kracht op te lossen en vraagt hulp bij de 
gemeente. 
De problemen liggen op het scheidsvlak van 
verantwoordelijkheden van de gemeente als 
verhuurder en de golfclub als huurder. 
 
Voor een onderzoek is een bedrag van € 20.000 
nodig. De hele terp is verzakt en moet helemaal (alle 
holes) onderzocht worden om met een duurzame 
oplossing te kunnen komen. Terp is ruim 8 hectare 
en zal met een drone ingemeten moeten worden.  
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek is 
er mogelijk een substantieel bedrag nodig om de 
problemen op te lossen.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3. Versterken van 
sportverenigingen  

a) Faciliteren van verenigingsondersteuning onder andere door 
subsidiering van Sportservice Flevoland. 

b) Het leggen van verbindingen en stimuleren van 
samenwerkingen. 

c) Gerichte inzet incidentele subsidies.  
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MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker Sportservice verzorgt dit voorjaar een tweetal 

cursussen, Effectief sponsoren en Veilig sportklimaat: 
gedrag binnen en buiten de lijnen. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er is sprake van een opkomende kwetsbaarheid van 
sportverenigingen in de dorpen. Het lijkt soms lastig 
om voldoende spelers te behouden om een team te 
formeren. We merken dat hierin de verenigingen 
elkaar vanzelf vinden. Ook wordt er samengewerkt 
als het gaat om medegebruik van de 
kunstgrasvelden in periode dat de grasvelden minder 
bespeelbaar zijn. 

 

c) Kristiaan Strijker 
 

Zie 1a en 3a. 

 
4. Financiële lasten en 
baten sport meer in 
balans brengen 

 

a) In samenwerking met verenigingen keuzes maken met 
betrekking tot invulling laatste tranche van de bestuurlijke 
bezuinigingstaakstelling van € 75.000 structureel, ingaande 
per 2017. 

b) Door verengingen meer zelfwerkzaamheden te laten doen 
ontstaat er een financieel hoger rendement voor 
accommodaties. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Hierover vindt overleg met een kerngroep van 
verenigingen plaats. Het verduidelijken van de 
kosten die de gemeente maakt per club en speler om 
te sporten dragen bij aan het onderkennen van de 
urgentie om te bezuinigingen en het zoeken naar 
mogelijkheden om die te vinden. Bij begroting 2017 
worden de voorstellen aan de raad voorgelegd. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Voorgaande jaren zijn op basis van een 
behoeftebepaling sportvelden als overcapaciteit 
aangemerkt. Op basis hiervan zal de gemeente 3 
voetbalvelden en 13 tennisbanen niet meer beheren 
en onderhouden. Op verzoek van de betrokkene 
verenigingen zijn deze aan hen overgedragen. 
Hiermee wordt een bezuiniging gerealiseerd.  

 

5. Voor- en nadelen 
onderzoeken van een 
sportbedrijf  

a) Onderzoek naar een sportbedrijf koppelen aan nieuwe 
wetgeving met een verwachte verruiming van de btw-
sportvrijstelling. Hiervan wordt een nadere invulling in de 
volgende regeringsperiode verwacht.  

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Vooralsnog is er geen duidelijkheid over de nieuwe 
wetgeving omtrent btw-sportvrijstelling. Het College 
neemt in mei een standpunt in over nut en noodzaak 
van een sportbedrijf in de gemeente. 

 

6. Opstellen Sportnota 
2016-2020 

 
 

a) Nieuw sportbeleid vaststellen zodat prioriteiten en criteria 
voor wat we als gemeente belangrijk vinden duidelijk zijn 
voor de periode 2016-2020. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 

Net zoals in andere gemeenten is hier ook de vraag 
aan de orde of een traditionele sportnota wenselijk 
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is. Vanuit onder andere het Sociaal Domein en het 
accommodatievraagstuk worden al doelstellingen 
gesteld. Door te werken met een Uitvoeringsagenda 
met specifiek genoemde ambities en maatregelen zal 
sport bij kunnen dragen aan die doelstellingen. Voor 
het opstellen van een Uitvoeringsagenda wordt een 
traject met verenigingen en sporters doorlopen.  
 

Hoe meten we dat? 
 

Indicator Feitelijke 
waarde 

2014 

Streefwaarde 

2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

Sportbeoefening* 
Kinderen 
- Nooit 
- Vaker dan gemiddeld 1 keer per week 
Jongeren 
- Nooit 
- Vaker dan gemiddeld 1 keer per week 
Combinorm** 
Kinderen 
Jongeren 
* **dagelijks 60 min. of 3 keer per week 20 
min. intensief 
*Eindrapportage sportdeelnameonderzoek 
2014 

 
 

0,8% 
90,8% 
 

17% 
86,8% 
 

64,6% 
42,9% 
 
 

 
 

<0,8% 
>90,8% 

<17% 
>86,8% 

65% 
>43% 

 

 

<0,8% 
>90,8% 

<17% 
>86,8% 

65% 
>43% 

 

Bezetting binnensportaccommodaties* 
Bemiddelde bezetting gymnastiekzalen 

- Gemeente breed 
- Emmeloord 
Gemiddelde bezetting sporthallen 

- Gemeente breed 
- Emmeloord 
*Gebaseerd op praktische maximale bezetting 

 
 

42,7% 
48,2% 
 

39,8% 
64,6% 

 
 

45% 
50% 
 

45% 
75% 

 
 

45% 
50% 
 

45% 
75% 

 
 
Wat zijn de kaders? 
- Sportnota 2008–2015; Bewegen naar een sportieve samenleving 
- Masterplan Sportaccommodaties Emmeloord (maart 2009) 
- Sociale structuurvisie, sociaal en vitaal op eigen kracht (2012) 
- Uitvoeringsplan combinatiefuncties (december 2014) 
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Subpijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek  

& 
Subpijler 5C Cultureel erfgoed 
We streven naar een brede cultuurparticipatie van onze inwoners en het vergroten van 
de bewustwording en betrokkenheid bij het cultureel erfgoed. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 

� Cultuur is belangrijk voor Noordoostpolder en verdient een toekomst. 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. 

� Ingrijpen is nodig om het Wereld Erfgoed 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. 

 
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019: 

� De vraag of en hoe het voorzieningenniveau de komende jaren op peil gehouden kan 
worden met betrekking tot cultuur is onderdeel van het project ‘Voorzien in vastgoed’ 
zoals opgenomen onder pijler leren.  

� Werelderfgoed Schokland maakt onderdeel uit van de aantrekkelijkheid van 
Noordoostpolder. Verdroging kan negatieve gevolgen hebben voor de archeologische 
bodemschatten. Om het gebied te ‘vernatten’ is een grote investering nodig. Omdat de 
gemeente afhankelijk is van inzet en bijdragen van derden, gaan we in gesprek met 
partijen die werelderfgoed Schokland een warm hart toedragen. 

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 

� Bij de toeristische promotie gebruik maken van de bijzondere waarde van werelderfgoed 
Schokland en wederopbouwgebied Noordoostpolder. 

� Het uitvoeringsprogramma van de Erfgoednota uitvoeren en 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. 

� Groot onderhoud aan gemeentelijk museum of nieuwbouw. 
� Steunfunctie onderwijs.  
� Nieuwe cultuurnota 2016-2020. 

 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
Het gedrag van de cultuurconsument verandert: men wil zich liever niet lang vastleggen 
of van te voren al voor een heel seizoen kaartjes kopen. Daarnaast zien we het co-
creëren toenemen: men wil zelf optreden, dingen maken. Men wil liever kortdurend in 
een groepje wat doen, dan individueel een jaar lang aan de slag. Dat vergt een geheel 
andere houding van cultuur-aanbieders en een steeds nadrukkelijkere noodzaak om de 
wensen van de klant te kennen en gericht daarop in te spelen. De klant moet veel 
intensiever gevolgd worden en de marketingstrategie dient hierop te worden ingericht. 
Bij amateurkunstverenigingen is het steeds moelijker om jongeren aan zich te binden en 
om bestuurlijk kader vast te houden. Daarnaast wordt het ook lastiger financieel 
overeind te blijven: fondsen en sponsoren zijn minder bereid bij te springen omdat zij 
minder budget hebben. Overheden en fondsen financieren vooral innovatie en 
vernieuwing. Daarmee komt het in stand houden van het bestaande op gespannen voet 
te staan.  
De gevolgen van de Wsob (de nieuwe bibliotheekwet) voor de lokale vestiging zullen in 
2016 langzaam zichtbaarder worden. Het in stand houden van FlevoMeer Bibliotheek is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken gemeenten.  
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Mediabeleid moet worden aangepast aan de nieuwe VNG-OLON Convenanten en 
aangepaste richtlijnen voor bekostiging van lokale omroepen. 
 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. Nauwlettend monitoren 
van de financiële positie 
en de resultaten van het 
Cultuurbedrijf 

a) Frequente afstemmingsmomenten op basis van 
tussenrapportages, conform de 
Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2015-2018. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Naast vierwekelijks ambtelijk overleg over de 
voortgang, geven de definitieve jaarrekening 2015, 
de meerjarenbegroting 2016-2020 en het nieuwe 
Bedrijfsplan van het Cultuurbedrijf voldoende inzicht 
in de financiële en inhoudelijke prestaties. Het 
Bedrijfsplan geeft inzicht in hoe het cultuurbedrijf 
de speerpunten uit de nieuwe cultuurnota gaat 
oppakken. Naar aanleiding van het Bedrijfsplan 
zullen de subsidieafspraken indien noodzakelijk 
geacht worden aangepast en worden tussentijdse 
investeringen in ’t Voorhuys en Museum Schokland 
overwogen. 
 

 

2. Duidelijkheid over doelen 
kunst en cultuur voor de 
komende 4 jaar 

 

a) Nieuw cultuurbeleid vaststellen in overleg met partners, 
zodat prioriteiten en criteria voor wat we als gemeente 
belangrijk vinden duidelijk zijn. Dit bevat ook museum- en 
mediabeleid. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker In mei 2016 is de nieuwe cultuurnota voor 

besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. 
 

3. Bezuinigingen bibliotheek  
 

a) De FlevoMeer Bibliotheek dient de taakstellende bezuiniging 
van € 66.500 te realiseren. Hierop gaan we toezien. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 

 
 

Uit de jaarrekening 2015 en begroting 2016 van de 
FMB (Flevomeer Bibliotheek) blijkt dat de 
bezuiniging wordt ingeboekt zonder dat het invloed 
heeft op de dienstverlening. 

 

4. Bijdragen aan 
leesbevordering en 
mediawijsheid  

a) Conform wetgeving een centrale en laagdrempelige 
basisbibliotheek in stand houden via structurele subsidie, op 
basis van een uitvoeringsovereenkomst die aansluit bij de 
bezuinigingstaakstelling. 

 
MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 

De nieuwe subsidie-uitvoeringsovereenkomst 2016 
sluit hierop aan. De subsidie over 2016 is verleend. 

 

5. Het vergroten van de 
bewustwording en 
beleving op het terrein 
van de beeldende 
kunsten. 

 

a) Het beleidsarm uitvoeren van het beleid Beeldende Kunst in 
de Openbare Ruimte.  

b) Het vaststellen van wat we zien als onze ‘kerncollectie’.  
c) Voor wat betreft het overige kunstbezit besluitvorming over 

‘ontzamelen’. 
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MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In het nieuwe cultuurbeleid staat dat we ons huidige 
kunstareaal zo goed mogelijk beheren. Om dit 
mogelijk te maken worden er geen nieuwe 
aankopen gedaan. Eind 2016 zal het 7e 
landschapskunstwerk worden opgeleverd. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 

De kerncollectie is vastgesteld. 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Volgens vastgesteld Plan van Aanpak worden de 
werken die niet tot de kerncollectie behoren 
volgens VNG-richtlijnen en de LAMO (Leidraad 
afstoten museale objecten) teruggegeven aan de 
kunstenaars/erven. De resterende collectie zal 
worden ontzameld.  
 

 

6. Het bevorderen van 
actieve en passieve 
cultuurparticipatie onder 
jeugd en jongeren in 
scholen en in dorpen 

a) Uitvoeren en monitoren regeling Brede Impuls 
Combinatiefuncties.  

b) Opdracht Onderwijs aan Cultuurbedrijf monitoren, 

a) Kristiaan Strijker 
 
 
 

De Regeling wordt naar tevredenheid uitgevoerd. 
Zowel de effecten als het bereik zijn naar 
tevredenheid en conform de geformuleerde doelen 
uit het uitvoeringsplan. 

 

b) Dennis Eikenaar 
 
 
 

Opdracht Onderwijs wordt verantwoord door het 
Cultuurbedrijf via jaarrekening en jaarverslag 2015. 

 

7. Lokale omroep in stand 
houden conform 
Mediawet 2008 

a) Mediabeleid opstellen en convenant afsluiten met de lokale 
omroep. 

b) Het college komt naar aanleiding van nieuw mediabeleid 
met een voorstel aan de raad om het structurele budget te 
bepalen en een eenmalige investeringssubsidie te 
overwegen. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 

In het nieuwe cultuurbeleid “We gaan het (mee) 
maken!” is mediabeleid opgenomen. 
  

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In de cultuurnota is aan de hand van het 
mediabeleid vastgelegd hoe de bekostiging van de 
lokale omroep gedurende vier jaar zal plaatsvinden. 
In de loop van 2016 zal een apart besluit worden 
genomen over de noodzaak van éénmalige 
investeringen. 
  

 

8. Vergroten van 
bewustwording cultureel 
erfgoed van de 
Noordoostpolder 

a. Stimuleren activiteiten die het verhaal van de polder 
uitdragen. 

b. Evalueren beleid op het gebied van archeologie en 
monumenten. 

c. Gemeentelijke monumentenlijst representatief maken 
(proces van meerdere jaren). 
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a) Dennis Eikenaar Het Uitvoeringsprogramma Erfgoednota is in 
werking. De afgelopen jaren zijn verschillende 
aanvragen gedaan voor het stimuleren van het 
vertellen van het verhaal van de polder. Wij willen 
blijvend prioriteit geven aan het faciliteren van 
activiteiten die bijdragen tot het vertellen van ‘het 
verhaal van de polder’. We willen dat bereiken door 
optimaal samen te werken en dubbelingen te 
voorkomen. Samen met andere partners gaan we 
de haalbaarheid en consequenties onderzoeken van 
een gezamenlijk (Wereld)Erfgoedcentrum (zie: We 
gaan het (mee)maken! Cultuurnota 2016-2019). 
 

 

b) Dennis Eikenaar In het eerste kwartaal van 2016 is een bijeenkomst 
geweest met amateur archeologen. De opmerkingen 
worden meegenomen bij de herziening van de 
kaart. Dit jaar wordt de herziene kaart aangeboden 
aan de raad. 
 

 

c) Dennis Eikenaar In 2016 start het project. 

 
9. Realiseren plan nieuwe 
natuur in zuidelijk 
duingebied van het 
Werelderfgoed Schokland 
 

a) Uitvoeren van het managementplan 2014-2019. 
b) Sturing geven aan het proces. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De acties die in het managementplan staan zijn 
allemaal in gang gezet. Grootste aandacht gaat hier 
bij uit naar het realiseren van nieuwe natuur aan de 
zuidzijde van Schokland, om het Werelderfgoed te 
behouden, en naar de mogelijke realisatie van een 
Werelderfgoedcentrum. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 

De gebiedspartners van het Werelderfgoed werken 
goed samen. De gemeente geeft hier sturing aan. 
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Hoe meten we dat? 
 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

(o.b.v. subsidie 
overeenkomst) 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

Totaal aantal bereikte scholen ad-hoc PO 
opdracht Onderwijs 

38 38 38 

Totaal aantal scholen structureel opdracht 
Onderwijs 

4 3 3 

Bereik aantal kindcentra opdracht Onderwijs 4 2 2 
Bereik leerlingen PO (*) 8.952 8.500 8.500 
Aantal scholen VO 5 5 5 
Aantal leerlingen dat is bereikt op VO  1.650 1.600 1.600 
Aantal voorstellingen professioneel opdracht 
podia (4 podia) 

99 99 99 

Aantal bezoekers professionele voorstellingen 16.430 19.000 16.400 
Aantal voorstellingen amateurkunst (4 podia) 40 32 32 
Aantal bezoekers amateurkunst 9.150 8.750 8.750 
Aantal deelnemers lessen en cursussen 
Talentonwikkeling 

3.375 1.140 1.140 

Aantal betalende bezoekers Museum 
Schokland 

32.000 32.000 32.000 

Aantal leden FlevoMeer Bibliotheek 14.395 14.000 14.000 
(*)  Een leerling kan aan meer dan 1 activiteit (voorstelling/workshop) deelnemen. Daarnaast worden 

leerlingen meegeteld die bereikt zijn of worden via de combinatieregeling. 

 
 
Wat zijn de kaders? 
- Mediawet (2008) 
- Cultuurnota Vijftig meter boven NOP’, cultuurbeleid Noordoostpolder (2010–2014) 
- Beleidsnotitie Kunst in de Openbare Ruimte ‘Beeldbepalend’ (juli 2012). 
- Erfgoednota (2013) 
- Werelderfgoedsite Schokland en zijn omgeving Managementplan (2014-2019) 
- Gebiedsdocument ‘Schokland en zijn omgeving’ (december 2004, managementplan 
2014-2019 vastgesteld 17 december 2013 door B&W) 

- Ontwikkelingsplan Publieksparticipatie (2014-2017) 
- Businesscase Verzelfstandiging Culturele Zaken ’Cultuurbedrijf Noordoostpolder’ 
(2011) 

- Meerjarenbeleidsplan Cultuurbedrijf (2014-2016) ‘Het roer gaat om’ (2013) 
- Wet op het specifiek cultuurbeleid (bibliotheekwet) (2015) 
- Subsidie uitvoeringsovereenkomst Cultuurbedrijf-gemeente (2015-2018) 
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Programma 3 
 

Economische ontwikkeling 
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Programma 3 Economische ontwikkeling 
Raadscommissie: Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE) 
 
Programma Pijler Subpijler/productgroep/projecten 
 

 
 
 
 
  

Economische 
ontwikkeling en 
werkgelegenheid 

Subpijler 7A Werk en economie in 
de gemeente: 
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants 
Directeur: E.G. de Vries 
Bevorderen werkgelegenheid 
Transitiegelden Zuiderzeelijn 
 

Subpijler 7B Nutsbedrijven: 
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants 
Directeur: E.G. de Vries 
Nutsbedrijven 
 

Subpijler 7C Markten: 
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants 
Directeur: E.G. de Vries 
Markten 

Subpijler 7D Recreatie en 
toerisme: 
Portefeuillehouder: A. Poppe 
Directeur: E.G. de Vries 
Recreatie en toerisme 
 

Economische 
ontwikkeling 
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Programmadoel 
Noordoostpolder wil samen met ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en inwoners 
bouwen aan een duurzame en regionale economische infrastructuur waar sectoren met elkaar 
zijn verbonden en ruimte is om te pionieren. 
Dit moet leiden tot: 

• Meer werkgelegenheid 
• Meer mensen naar vermogen aan het werk 
• Meer bestedingen in Noordoostpolder 

 

Pijler 7: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid 

Subpijler 7A Werk en economie in de gemeente 
We stimuleren economische ontwikkeling en bieden een kader voor een duurzaam 
economisch klimaat en arbeidsmarkt. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 

� We willen een goed ondernemersklimaat 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 glasvezel-
verbindingen. 

� Noordoostpolder is nummer 1 in de agrofood 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 onder-
nemersdenktank die helpt nieuwe bedrijven naar Noordoostpolder te halen. De Floriade 
2022 biedt kansen om Noordoostpolder als Agrivalley op de kaart te zetten. 

� De Zuiderzeelijngelden 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. 

� 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 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 Noordoost-
polder, daar hebben we aandacht voor. 

� Samen met (vertegenwoordigers van) ondernemers bepalen we ieder jaar maximaal 12 
collectieve koopzondagen. 

� De behoefte aan uitbreiding van bedrijvigheid in en rond de dorpen ondersteunen we 
bijvoorbeeld door vrijkomende agrarische erven te benutten voor economische 
bedrijvigheid. 

 
Speerpunten Perspectiefnota 2016-2019: 

� De bestaande clusters Agrofood, Compoworld en Nieuwland blijven stimuleren en 
faciliteren en laten acquireren. Dit moet leiden tot een doorontwikkeling en 
concurrentievoordelen.  

� Zuiderzeelijngelden blijven inzetten om de economische structuur te verbeteren. 
� Een spin-off realiseren van de ontwikkelingen van Lelystad Airport, Flevokust, Maritieme 
Servicehaven en de Floriade in samenwerking met het bedrijfsleven. 

� Samenwerking binnen Regio Zwolle continueren. 
� Accountmanagement bieden, gericht op behoud en groei van het huidige bedrijfsleven. 
� Naast de ondernemersdenktank een ondernemersloket inzetten ter bevordering van het 
innovatievermogen, de werkgelegenheid en het lokale vestigingsklimaat. Tevens een 
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digitaal platform voor ondernemers faciliteren om kennis en gegevens met elkaar te 
delen. Dit alles onder het motto: Ruimte voor groei!  

� Blijven inzetten op vitalisering van bedrijventerreinen en snel internet op 
bedrijventerreinen, en de ontwikkeling van bedrijventerreinen gelijk laten lopen met de 
behoefte van de markt. 

� Samen met het bedrijfsleven de ‘mis match’ analyseren, om zo meer inzicht te krijgen 
in de arbeidsmarkt en in te spelen op de veranderende vraag.  

� De Werkcorporatie inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk 
te begeleiden. 

� Werkgevers stimuleren om hun werknemers continu te scholen, in het kader van een 
‘leven lang leren’. 

� De dialoog tussen onderwijs en arbeidsmarkt over de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt (Werkcorporatie) faciliteren, teneinde jongeren in de regio vast te houden, 
een aantrekkelijke vestigingsgemeente te zijn en om toekomstige werkloosheid te 
voorkomen. 

� Sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren bij 
werkgevers. 

� Samenwerken binnen de arbeidsmarktregio Flevoland, maar ook de verbinding leggen 
met de arbeidsmarkt IJsselvechtstreek en Friesland. 

� Inzetten op centrummanagement om het centrum als totaalgebied te beheren, te 
ontwikkelen en te vermarkten, in nauwe samenwerking met de ondernemersvereniging. 

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 

� Gemeentelijke vestigingsvisie 2013-2017 
� Sociaal Economisch Beleid 2015-2018, waarbij de speerpunten zijn: 
- stimuleren van innovaties; 
- regionale ontwikkelingen en acquisitie; 
- recreatie en toerisme; 
- iedereen naar vermogen aan het werk; 
- aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; 
- profilering en positionering. 

 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
� Groei van de werkgelegenheid ontstaat vrijwel niet door de nieuwe vestiging van 
bedrijven van buiten de eigen regio. De bovenregionale bedrijvendynamiek is de 
afgelopen jaren sterk afgenomen en de verwachting is dat dit ook niet meer 
substantieel toeneemt. 

� De ontwikkelingen van de Maritieme Servicehaven, Flevokust, Floriade, Lelystad 
Airport en de verbreding van de N50 hebben een positieve invloed op de 
werkgelegenheid en het vestigingsklimaat. 

� Schaalvergroting en vrijkomende agrarische erven vormen een ontwikkeling die de 
komende jaren zichtbaar effect zal hebben op ons gebied. Consumenten kiezen 
steeds meer voor (lokaal) vers, onverpakt en onbewerkt voedsel. Het efficiënt 
benutten van de beschikbare landbouwgronden wordt steeds belangrijker en daarmee 
ook de innovatie op dit gebied. 

� Een andere belangrijke ontwikkeling is clustervorming: een geografische concentratie 
van aan elkaar verbonden bedrijven. Clusters bieden kansen voor innovaties, 
financiering, positionering van gebieden en sectoren, en werkgelegenheid in 
Noordoostpolder. 

� De economie trekt voorzichtig aan, waardoor nieuwe kansen op werk ontstaan. De 
vraag van onze werkgevers sluit echter niet altijd aan op de opleiding en 
werkervaring van onze beroepsbevolking. De vraag naar laaggeschoolde functies 
neemt af – mogelijk een gevolg van de voortschrijdende digitalisering en robotisering 
in het bedrijfsleven – terwijl de vraag naar hoger geschoold personeel toeneemt. 

� Door de vergrijzing is er sprake van een krimpende beroepsbevolking. 
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Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Meer innovaties door 
ondernemers 

 

a) Inzetten van de ZZL gelden. 
b) Opzetten van een pioniersfonds uit de ZZL- gelden. 
c) Ondernemers informeren over de mogelijkheden van 
Europese en provinciale subsidieprogramma’s. 

d) Aansluiting zoeken bij de topsectoren Agro&Food en High 
Tech materials. 

e) Door middel van een online platform cross-overs stimuleren 
en bedrijven met elkaar te verbinden. 

f) De mogelijkheden van een Biobased Economy onderzoeken. 
g) NOPtalks organiseren. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De middelen zijn tot nu toe besteed aan de 
Vollenhoverbrug, Masterplan Compoworld, 
Agrofoodcluster, E-Optima en FlevoTracks. Daarnaast 
is geld gereserveerd voor de ontwikkeling van de 
Maritieme Servicehaven. In april is de evaluatie over 
de eerste vier projectjaren ZZL (ZuiderZeeLijn) 
afgerond. De evaluatie gaat in het tweede kwartaal 
ter informatie naar de gemeenteraad. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Ambtelijk is een verkenning uitgevoerd op welke 
wijze een pioniersfonds aanvullend kan worden 
ingezet op bestaande regelingen in de provincie 
Flevoland en de regio Zwolle. Insteek is om via 
gerichte professionele ondersteuning aan kleinere 
innovatieve MKB-bedrijven te komen tot betere 
product-markt combinaties. Dit kan via kennis en 
innovatiebegeleiding (of mogelijk ook via gerichte 
leningen). Hierdoor zijn bedrijven beter en sneller in 
staat om nieuwe business te genereren. In de 
perspectiefnota wordt gevraagd hiervoor budget te 
reserveren. 
 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Accountmanagers nemen de kansen van subsidies 
mee in de reguliere bedrijfsbezoeken. In maart is er 
een EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling) van € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld 
aan het NLR (Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum) voor de verdere uitbouw van 
een fieldlab. Hier kan ook het plaatselijke MKB van 
profiteren. 
 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Agrofoodcluster Noordoostpolder heeft het bestuur 
van de topsector Agri&Food op bezoek gehad. Op dit 
moment is Flevoland (en dus Noordoostpolder) 
binnen de topsector nog een witte vlek. Het 
Agrofoodcluster moet Noordoostpolder op dat gebied 
landelijk gaan profileren.  
 
Via het NLR en Compoworld is er goede aansluiting 
met de topsector High Tech Materials. De Pilot Plant 
van het NLR waarvoor een bijdrage uit EFRO 
beschikbaar is gesteld (zie C) is een van de  eerste 
‘Smart Industry Field Labs’ in West-Nederland 
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volgens het Smart Industries-beleid van het 
Ministerie van Economische Zaken.  
 

e) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Samen met ondernemersverenigingen BAN, OVG en 
de RONOP (Recreatieondernemers Noordoostpolder) 
wordt gewerkt aan de realisatie van het online 
ondernemersportal NOPPEDIA. In het eerste kwartaal 
van 2016 is een offerteverzoek gedaan naar de markt 
om een geschikte ondernemer te vinden die het 
portal kan bouwen.  
 

 

f) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Op donderdag 25 februari is er een NOPTALk 
georganiseerd, samen met het Agrofoodcluster, over 
de kansen van een Biobased Economy. Omdat het 
een grootschalig thema betreft, is het via beschikking 
belegd bij Kennispoort Regio Zwolle. De kansen voor 
Biobased Economy worden in de regio Zwolle verder 
onderzocht. 
 

 

g) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In het sociaal economisch beleid is afgesproken om 
jaarlijks ten minste vier NOPTALKS te organiseren om 
thematisch in gesprek te blijven met de 
ondernemers. De eerste NOPTALK heeft inmiddels 
plaatsgevonden (zie F). De thema’s van de andere 
NOPTALKS van dit jaar zijn Sociaal Ondernemerschap 
en Regionale Economische Ontwikkelingen. Het 
vierde thema wordt afhankelijk van de actualiteit 
nader bepaald. 
 

 

2. Meer regionale 
samenwerking 

 

a) De ontwikkeling van de Buitendijkse Haven faciliteren. 
b) De meerwaarde en kansen van Lelystad Airport samen met 
ondernemers in kaart brengen. 

c) Samen met ondernemers onderzoeken op welke wijze 
Noordoostpolder zich kan profileren op de Floriade. 

d) Deelnemen aan de samenwerking van de economische regio 
Zwolle. 

 
MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De gemeente Noordoostpolder (en Urk) hebben bij 
raadsbesluit de provincie Flevoland gevraagd de 
Maritieme Servicehaven via een inpassingsplan 
mogelijk te maken. De provincie Flevoland heeft hier 
positief op gereageerd. Op dit moment wordt gewerkt 
aan een samenwerkingsovereenkomst tussen 
verschillende regionale overheden. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In de loop van 2016 wordt een NOPTALK 
georganiseerd over de kansen die Lelystad Airport 
biedt voor deze regio. Afhankelijk van de uitkomsten 
van deze bijeenkomst wordt het vervolgproces 
bepaald. 
 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In de loop van 2016 wordt een NOPTALK 
georganiseerd over de kansen die de Floriade biedt 
voor deze regio. Afhankelijk van de uitkomsten van 
deze bijeenkomst wordt het vervolgproces bepaald. 
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Overigens is het Agrofoodcluster in gesprek met de 
provincie Flevoland op welke manier zij een rol 
kunnen spelen op weg naar de Floriade toe en op de 
Floriade zelf. 
 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Gemeente Noordoostpolder werkt samen in de 
economische regio Zwolle. In de economische regio 
Zwolle liggen vooral kansen om ondernemers in 
contact te brengen met Kennispoort. Kennispoort 
biedt o.a. individuele begeleiding bij innovatieve 
ontwikkelingen. Dit is aanvullend op het 
instrumentarium in de provincie Flevoland. 
 

 

3. Gerichte acquisitie 
uitvoeren 

a) Eigen ondernemers als ambassadeurs inzetten ten behoeve 
van acquisitie van nieuwe bedrijven. 

b) Minimaal 1 verwerkend agrofood-bedrijf naar de polder 
trekken en het faciliteren van uitbreidingsmogelijkheden van 
bestaande agro-foodbedrijven. 

c) Deelnemen aan beurzen op gebied van Agro Food en 
logistiek. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Via het Agrofoodcluster, Stichting Compoworld en 
Stichting Nieuwland (glastuinbouw) worden de eigen 
ondernemers ingezet als ambassadeurs en 
acquisiteurs. 

 

b) Kristiaan Strijker 
 

 
 

Het bedrijf AB Vakwerk (specialist in 
arbeidsbemiddeling in de sector Agrofood) heeft zich 
gevestigd in Emmeloord.  

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 

In november 2016 is de gemeente actief op de 
logistieke beurs in Rotterdam. Daarnaast wordt met 
ondernemers Potato Europe in Frankrijk bezocht en 
starten de voorbereidingen van Potato Europe 2017 
in Noordoostpolder. 
 

 

4. Kwalitatief goede en 
representatieve 
bedrijventerreinen 

a) Verbeteren van de digitale mogelijkheden op 
bedrijventerreinen én in het buitengebied. 

b) Beleid ontwikkelen ten aanzien van herstructureren 
bedrijventerreinen voor het oude deel De Munt, de 
Industrieweg en Bouwerskamp/Nijverheidsstraat. 

c) Indien ondernemers een BIZ-regeling willen, deze 
ontwikkeling als gemeente onder voorwaarden faciliteren. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Op basis van de marktconsultatie heeft het college 
besloten om met FiberFlevo een voorwaardelijke 
overeenkomst te sluiten en ze tevens te 
ondersteunen en faciliteren tijdens de 
vraagbundeling. De resultaten van de vraagbundeling 
zijn in het tweede kwartaal bekend. Dit betreft zowel 
het buitengebied als bedrijventerreinen die nog geen 
beschikking hebben over snel internet. 
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b) Kristiaan Strijker 
 
 

Dit wordt eind 2016 verder opgepakt. 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Als er vragen over een BIZ-regeling (Bedrijven 
Investeringszone) komen wordt hier serieus naar 
gekeken. Voor wat betreft de Lange Nering wordt het 
meegenomen in de uitwerking van het project 
centrum. 
 

 

5. Iedereen naar vermogen 
aan het werk 

a) Werkgeversbenadering uitbreiden met onderwijsinstellingen.  
b) Samenwerking tussen accountmanagers EZ en 
Werkcorporatie. 

c) Werven van Buitengewone Werkgevers. 
d) Samenwerking met bestaande Buitengewone Werkgevers 
intensiveren, verder vorm te geven en te ‘laden’. 

e) Samenwerken met het Regionaal Werkbedrijf Flevoland voor 
invulling van banenafspraak. 

f) Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking met 
arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek op gebied van 
werkgeverscontacten en vacatures. 

g) Samenwerken met private partijen zoals uitzendbureaus om 
meer mensen naar werk te begeleiden. 

h) Faciliteren en stimuleren van initiatieven op het gebied van 
Sociaal ondernemerschap en Social Impact Bonds. 

i) Opdrachten met een SROI paragraaf in samenwerking met 
de Werkcorporatie bespreken en proberen in te vullen. 

j) Stimuleren en aanspreken van ondernemers om eigen 
inwoners een kans te geven in plaats van arbeidsmigranten. 

k) Gesubsidieerde instellingen faciliteren en stimuleren om een 
plek te creëren voor inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Yvonne van der Sluis 
 

 

De Werkcorporatie heeft hierover overleg en 
afstemming met de onderwijsinstellingen. 

 

b) Yvonne van der Sluis 
 
 
 
 

De accountmanagers EZ geven aan de 
Werkcorporatie leads door vanuit hun dagelijkse 
contacten. Daarnaast is er structureel overleg tussen 
de Werkcorporatie en de accountmanagers EZ. 

 

c) Yvonne van der Sluis 
 
 
 

De Werkcorporatie is verantwoordelijk voor het 
werven van Buitengewone Werkgevers. Het aantal 
Buitengewone Werkgevers is nog steeds groeiende.   

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er wordt gekeken naar de (meer)waarde van het 
‘merk’ Buitengewone Werkgever en op welke wijze 
dit verbeterd kan worden. Dit wordt vanaf 2e 
kwartaal 2016 gestart. 

 

e) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Vanuit het RWF (Regionaal Werkbedrijf Flevoland) is 
een aanjager aangesteld die er voor moet zorgen dat 
de regionale samenwerking nog beter verloopt en de 
afgesproken banen gerealiseerd gaan worden. 
Volgens de cijfers tot en met het derde kwartaal 
2015 ligt Flevoland op koers met de realisatie van de 
banen.  
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f) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De samenwerking binnen het RWF heeft op dit 
moment nog de volle aandacht vanuit de gemeente 
nodig. Vanaf het 2e kwartaal is hiervoor een aanjager 
aangesteld. Zodra deze samenwerking beter vorm 
krijgt, kan vanuit de gemeente ook worden gekeken 
naar samenwerking met omliggende 
arbeidsmarktregio’s. 
 

 

g) Yvonne van der Sluis 
 

De Werkcorporatie heeft contacten en samenwerking 
met uitzendbureaus en overige private partijen.  
  

h) Yvonne van der Sluis 
 
 

Over dit onderwerp wordt in 2016 een NOPTALK 
georganiseerd. 

 

i) Yvonne van der Sluis 
 
 
 
 

Opdrachten die in aanmerking komen voor een SROI 
paragraaf (Social Return on Investment), worden 
afgestemd met de Werkcorporatie. Dit staat ook 
opgenomen in de overeenkomsten tussen de 
gemeente en Werkcorporatie. 
 

 

j) Yvonne van der Sluis 
 
 
 
 

De accountmanagers bespreken dit onderwerp met 
ondernemers. Het is en blijf de eigen 
verantwoordelijkheid van ondernemers om hier een 
keuze in te maken. 

 

k) Yvonne van der Sluis 
 
 
 
 

Juridisch kunnen gesubsidieerde instellingen hiertoe 
niet worden verplicht. Uiteraard gaat de Werk-
corporatie wel in gesprek met de gesubsidieerde 
instellingen om plekken te creëren voor onze 
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

 

6. Aansluiting onderwijs 
arbeidsmarkt 

a) Dialoog organiseren tussen onderwijs en werkgevers over 
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 

b) Onderzoeken van mogelijk ontwikkelen van vakopleiding in 
combinatie met entreeopleiding vanuit principes speciaal en 
praktijkonderwijs. 

c) Het stimuleren van een Leven Lang Leren door middel van 
voorlichting. 

d) Imago technische sector verbeteren door middel van 
activiteiten gericht op jongeren, ouders en basisscholen. 

e) Onderzoek doen naar en ontwikkelen van een Leer- en 
Ontdek Centrum. 

f) Deelnemen aan mogelijke regionale ESF projecten met 
betrekking tot jeugdwerkloosheid. 

g) Clusters stimuleren om hoger onderwijs te ontwikkelen. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 

Op clusterniveau zijn er dialogen over dit thema, 
bijvoorbeeld voor het Agrofoodcluster.  

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Het initiatief hiervoor ligt bij het onderwijs. Op dit 
punt zijn nog geen concrete initiatieven genomen. 
Wel zijn er vanuit het speciaal onderwijs gesprekken 
met het ROC om de aansluiting beter te laten 
verlopen. 
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c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er wordt een analyse gedaan naar de situatie op de 
arbeidsmarkt in Noordoostpolder. Op basis van de 
uitkomsten van deze analyse kan gerichter input 
worden gegeven aan het thema Leven Lang Leren. 
In het Sociaal Economisch Beleid staat tevens dat 
een Leven Lang Leren de verantwoordelijkheid van 
de medewerkers en werkgevers zelf is, maar dat de 
gemeente het probeert te stimuleren. 
 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In maart hebben 600 basisschoolleerlingen 
beroepsgerichte workshops bij het ROC gevolgd om 
kennis te maken met de beroepen in de technische 
sector.  
 

 

e) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Met het onderzoek is gestart; in het primair onderwijs 
wordt een techniekscan uitgevoerd. Het voortgezet 
onderwijs is nog niet gestart met een techniekscan.   

f) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De gemeente is deelnemer in het regionaal actieplan 
jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten. 
Doelstelling is het realiseren van voldoende 
stageplaatsen en het bieden van passend werk aan 
jonge werkzoekenden. 
De gemeente neemt daarnaast deel aan het ESF 
(Europees Sociaal Fonds) project om jongeren met 
een uitkering Participatiewet een passend re-
integratietraject aan te bieden.  
 

 

g) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt is het 
belangrijkste thema voor de deelnemende bedrijven 
in het Agrofoodcluster. De vraag naar goed personeel 
uit de regio neemt toe. Het Agrofoodcluster is 
inmiddels een lectoraat pootgoed gestart en werkt 
aan een doorlopende leerlijn (MBO-HBO-WO).  
 

 

7. Profilering en 
positionering 

a) In samenwerking met Toerisme Flevoland en het bedrijfs-
leven Buitengewone kwaliteitskeurmerken en kwaliteitslabels 
ontwikkelen. 

b) Het profileren van Emmeloord als World Potato City door het 
Agrofoodcluster. 

c) Het steunen van het opzetten van een food-experience indien 
het initiatief haalbaar blijkt te zijn. 

d) Stimuleren van cross-sectorale samenwerking tussen 
recreatieve ondernemers en reguliere ondernemers op het 
gebied van tuinbouw, Agrofood en logistiek.  

e) Verblijf zakelijke markt en toeristische promotie. 
f) Het verhaal van de Noordoostpolder laten vertellen door 
ondernemers door het benoemen van ambassadeurs en 
toeristische promotieorganisaties. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De volgende stap in de gebiedspromotie is het 
inzetten van de ambassadeurs. Daartoe is een 
voorstel gemaakt waarbij een campagneteam van 9 
ambassadeurs vanuit wonen, werken en recreëren 
gevormd wordt. Samen met de gemeente gaan dezen 
nadenken over het opzetten van de labels met als 
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doel positief beïnvloeden van het imago en 
naamsbekendheid van Noordoostpolder. 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In haar uitingen neemt het Agrofoodcluster standaard 
World Potato City mee. Daarnaast heeft Agrico 
onlangs de ambassadeursprijs uitgereikt gekregen 
van minister Ploumen. De directeur heeft in zijn 
toespraak ook Emmeloord benoemd als World Potato 
City. Onze ondernemers functioneren steeds meer als 
ambassadeur. 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 

Het Agrofoodcluster doet onderzoek naar de 
haalbaarheid van een food-experience. 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er wordt onderzoek gedaan naar de kansen van een 
potato-experience waar de verschillende sectoren 
mogelijk met elkaar samen kunnen werken. 
Daarnaast wordt samenwerkt tussen verschillende 
sectoren in bijvoorbeeld de Tulpenroute, Uit-jeTent 
en mogelijk potato Europe. 
 

 

e) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In het kader van Potato Europe zal onderzocht 
worden of het mogelijk is om de zakelijke gast te 
verleiden een herhaalbezoek aan de Noordoostpolder 
te brengen of langer verblijf te stimuleren. Hiertoe zal 
een aanzet gemaakt worden voor een PMPC (Product-
Markt-Partner Combinatie) zakelijk toerisme. 
 

 

f) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Voor wonen, werken en recreëren zijn 9 
ambassadeurs benoemd. De promotieorganisaties 
koppelen de promotie zoveel mogelijk aan het 
verhaal van Noordoostpolder. 

 

 
Hoe meten we dat? 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

Aantal arbeidsplaatsen voortkomend uit 
subsidies ten behoeve van innovaties 

0 +25 0 

Aantal nieuwe verwerkende agrofoodbedrijven 0 +1 0 
Aantal nieuwe logistieke bedrijven op De Munt 0 +1 0 
Aantal hectare uitgegeven bedrijfsgrond 0 +3 0,2 
Aantal buitengewone werkgevers 100 200 n.n.b. 
Aantal arbeidsplaatsen 23.439 24.000 n.n.b. 
Totaal aantal inwoners in beroepsbevolking 
met regulier betaald werk 

22.000 22.250 n.n.b. 

Totaal aantal werkzoekende inwoners in 
beroepsbevolking (Niet werkende 
werkzoekenden: NWW’s) 

2.431 2.300 2.684 

Totaal aantal werkloze inwoners in 
beroepsbevolking 

2.000 2.250 n.n.b. 

 
Wat zijn de kaders? 
- Gemeentelijke visie vestigingsbeleid (2013) 
- Provinciale Visie Werklocaties Flevoland (2030+) 
- Sociaal Economisch Beleid (2015-2018) 
- Beleidsplan sociaal domein en deelplan Participatiewet (2015) 
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Subpijler 7B Nutsbedrijven 
We streven naar goed functionerende nutsbedrijven die gericht zijn op gemeentelijke 
belangen, en streven daarbij naar een goed rendement. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018: 
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen. 
 
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019: 
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen. 

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 
Geen 
 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
 
Nutsbedrijven 
De gemeente is aandeelhouder van de nutsbedrijven Vitens (water) en Enexis (gas- en 
electriciteitsleidingennetwerk).  
Verder is de gemeente aandeelhouder van Wadinko NV, een participatiemaatschappij 
welke ontstaan is uit de vroegere Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO). 
De gemeente volgt op een proactieve manier de ontwikkelingen. 

 
Netwerkbedrijven 
De ruil van de netwerken van Enexis en Liander heeft inmiddels plaats gevonden. Per 1 
januari 2016 is Liander netwerkbeheerder van gas en elektra voor de Noordoostpolder. 
 
 

Wat willen we 
bereiken?  

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. De gemeentelijke 
belangen in nutsbe-
drijven en participatie-
maatschappij Wadinko 
behartigen. 

a) Proactief volgen van het door de partijen gevoerde beleid en 
waar nodig actie ondernemen. 

b) Algemene verordening Ondergrondse infrastructuur (AVOI) 
en het handboek Kabels en leidingen implementeren en 
onderhandelen over de vergunningsvoorwaarden. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De aandeelhouders van Enexis, waaronder gemeente 
Noordoostpolder, hebben in het verleden een 
eeuwigdurende lening, tegen 9% rente, verstrekt aan 
EDON. EDON was de voorloper van IJsselmij/Essent. 
Enexis heeft een voorstel gedaan om deze lening in 
2016 af te lossen. 
 

 

b) Gerbert Schaapman 
 
 

De vergunningen, de uitvoering en het toezicht 
worden uitgevoerd conform de AVOI (Algemene 
verordening ondergrondse infrastructuren) en het 
Handboek K+L. Hierbij wordt de degeneratietabel van 
de VNG gehanteerd. 
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Subpijler 7C Markten 
We streven naar aanbod en groei van bestedingen.  
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018: 
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen. 

 
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019: 

� Voorbereidingen treffen om de markt te gaan verzelfstandigen.  
 

Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 

� Geen 
 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
De verzelfstandiging van de weekmarkt is een mogelijke ontwikkeling. Door commerciële 
exploitatie worden zowel de kwaliteit als de toekomstkracht van de markt vergroot. 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. Besluit om weekmarkt 
wel of niet te 
verzelfstandigen/ 
professionaliseren. 

 

a) In samenwerking met marktcommissie onderzoek doen naar 
mogelijkheden om weekmarkt te verzelfstandigen / 
professionaliseren.  

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Met de marktcommissie is de verzelfstandiging van 
de markt besproken. Samen met de 
marktcommissie wordt hier meer informatie over 
ingewonnen en worden de mogelijkheden 
besproken. 
 

 

2. Een kwalitatieve en 
aantrekkelijke 
weekmarkt. 

a) Structureel overleg met de marktcommissie. 
b) Marktmeester aanwezig op de markt. 
c) Handhaven op de afspraken met betrekking tot eindtijden. 
d) De markt betrekken in het Open Plan Proces (OPP) van het 
centrum. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 

Minimaal tweemaal per jaar is er overleg met de 
marktcommissie. 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 

De marktmeester is wekelijks aanwezig op de 
markt. 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 

De marktmeester probeert hier zo goed mogelijk op 
te handhaven.  

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De marktcommissie heeft een pitch verzorgd tijdens 
het Open Plan Proces. In deze pitch is aangegeven 
dat ze bij voorkeur op de huidige locatie blijven 
(Kettingplein). In het gekozen scenario 3 is het 
Kettingplein opgenomen als locatie voor de markt. 
 

 

 
Wat zijn de kaders? 
- Marktverordening (2008) 
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Subpijler 7D Recreatie en toerisme 
Ondernemers en organisaties uitdagen en faciliteren in het hier naartoe trekken van 
meer toeristen en recreanten, de verblijfsduur te verlengen en de mogelijkheden om te 
besteden te vergroten. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018: 

� 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. 

 
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019: 

� De ontwikkelingen van Lelystad Airport, Potato Europe en de Floriade in Almere 
nauwlettend volgen. Dit biedt kansen voor toerisme (ook toeristen vanuit het 
buitenland).  

� Daar waar mogelijk de opkomende deeleconomie faciliteren. 
� Aanbieders van lokale producten stimuleren om onder één merk de producten te 
verkopen voor de herkenbaarheid en positionering van Noordoostpolder.  

� Een nieuwe campagne met betrekking tot gebiedspromotie opstarten, waarbij op het 
gebied van werken en recreatie ondernemers en toeristen naar Noordoostpolder worden 
getrokken. 
 

Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 

� Afbouw subsidie voor kinderboerderij met 25% met ingang van 2017 
(BP 2013-2016, nr. 1339). 

� Inzetten op promotie, samenwerking en kennisdeling en productontwikkeling (Sociaal 
Economisch Beleid 2015-2018). 

 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
� Vrijetijdsconcepten veranderen: door demografische ontwikkelingen ontstaan er 
nieuwe doelgroepen. De vraag naar authentieke en unieke producten en ‘belevingen’ 
neemt toe. 

� Mensen gaan vaker en korter op vakantie en meer dagjes uit. ‘Gebruik’ wordt 
belangrijker dan ‘bezit’: het delen van producten lijkt de nieuwe trend te zijn. Ook 
keuzemogelijkheden in luxe en faciliteiten is een trend. 
 

Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Meer recreanten en 
toeristen naar 
Noordoostpolder 
door een goede 
promotie 

 
 

a) Informatie voor buitenlandse gasten beschikbaar maken. 
b) Inzetten op de strategie van het in ‘de etalage’ zetten van 
aantal trekkers en bezoekers vervolgens verleiden ‘de winkel’ 
in te gaan en het gebied te ontdekken. 

c) Aanhaken bij activiteiten van bijvoorbeeld het NBTC en 
Toerisme Flevoland. 

d) Het VVV merk voeren, door afnemen licentie via Toerisme 
Flevoland. 

e) Het faciliteren van een promotie-uitvoeringsorganisatie in de 
vorm van Toerisme Flevoland. De promotie-opdracht 
vastleggen in een overeenkomst. 

f) Zoveel mogelijk gebruik maken van de slogan en beeldmerk 
‘Buitengewoon Noordoostpolder’. 

g) Het thema recreatie en toerisme opnemen in campagneplan 
gebiedspromotie. 

h) Opschalen en breder uitzetten van evenementen 
(bijvoorbeeld Pieperfestival, Tulpenfestival en Uit-Je-Tent). 
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MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Om de informatie voor internationale bezoekers 
beschikbaar te hebben is in voorgaande jaren 
gewerkt aan het vertalen (Engels en Duits) van de 
content voor de VVV website en i-points. Deze 
worden up-to-date gehouden en de content is dit jaar 
gebruikt voor het maken van verschillende 
buitenlandstalige brochures, zoals die voor travel 
trade ten behoeve van de beurs in Berlijn. Ook is de 
algemene tekst in het toeristisch magazine weer 
vertaald naar het Engels en Duits. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Noordoostpolder is opgenomen in de 2 zogenoemde 
“metrolijnen” van het Nederlands Bureau voor 
Toerisme en Congressen (NBTC). De Bloemenlijn en 
de Waterlandlijn. De promotie van deze lijnen wordt 
landelijk opgepakt met als doel spreiding van de 
internationale toerist. De iconen op deze lijnen zoals 
het Waterloopbos en Schokland worden in de etalage 
gezet.  
 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er is aangehaakt op de metrolijnen van het NBTC (b). 
Ook wordt aangehaakt op het verhaal van Flevoland. 
Dit bevat een aantal thema’s waarop het product 
Noordoostpolder vermarkt wordt zoals water, natuur 
en architectuur. Noordoostpolder is ook aangehaakt 
op de travel trade actie van Toerisme Flevoland met 
Schokland en het tulpenfestival. 
 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Noordoostpolder wordt gepromoot onder het merk 
VVV door het afnemen van de licentie. De VVV 
website wordt momenteel omgebouwd naar een 
gebruiksvriendelijker format. 

 

e) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Met Toerisme Flevoland is voor 2016 een 
overeenkomst aangegaan voor de promotie van 
Noordoostpolder. Uitgangspunt voor de 
overeenkomst is het marketing-activiteitenplan 2016 
welke ook voorgelegd is aan de Raad van Advies. De 
kerntaken bestaan uit: promotie, 
informatievoorziening en gastheerschap, 
productontwikkeling en samenwerking. Buitengewoon 
Noordoostpolder is/wordt meegenomen in de 
promotie-uitingen.  
 

 

f) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Zowel Toerisme Flevoland als subsidienten zoals Uit-
jeTent, StEP, Route8317 en boerderijenroute heeft 
gebruik gemaakt van de slogan en het beeldmerk 
Buitengewoon Noordoostpolder. 

 

g) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Het thema recreatie en toerisme is opgenomen in het 
in december door het college vastgestelde 
campagneplan Gebiedspromotie.   

h) Kristiaan Strijker 
 
 

Voor zowel het Pieperfestival, Uit-jeTent en het 
tulpenfestival zijn plannen bedacht om deze 
evenementen op te schalen. Zo is er een plan op de  
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tekentafel komen te liggen voor Uit-jeTent 2.0 met 
daarin 3 highlights, pieperfestival 2.0 en er zijn 
nieuwe elementen zoals een bustour, selfievelden, 
helikoptervluchten en een bus tour vanuit Giethoorn 
naar de Noordoostpolder aan het tulpenfestival 
toegevoegd.  
 

2. Meer krachten en 
initiatieven bundelen wat 
leidt tot meer 
samenwerking en cross-
overs 

a) Verder ontwikkelen cluster Kuinderbos 
b) Onderzoeken samenwerking Weerribben-Wieden en 
Rijksmonument Waterloopbos  

c) Stimuleren onderlinge samenwerking toeristische 
ondernemers. 

d) Met ondernemers in gesprek over gastheerschapfunctie. 
e) Samenwerken met RONOP, Toerisme Flevoland, StEP en Uit-
je-Tent. De onderlinge samenwerking tussen deze 
organisaties bevorderen, waarbij Toerisme Flevoland als 
platform kan functioneren. 

f) Samenwerken met Urk, overige gemeenten in Flevoland en 
Regio Zwolle. 

g) Samenwerken met Gastvrije Randmeren op thema 
gebiedspromotie. 

h) Twee maal per jaar organiseren toeristisch platform. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De ondernemers verenigd in het cluster Kuinderbos: 
Staatsbosbeheer, Eigenwijze, Verhage en de 
Orchideeën Hoeve zijn momenteel een verdere 
samenwerking aan het onderzoeken.  

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Voor de ontwikkeling van het Waterloopbos is een 
ontwikkelagenda opgesteld. Hier liggen diverse 
onderzoeken aan ten grondslag zoals het in kaart 
brengen van de schaalmodellen en het aanbrengen 
van een zonering in natuur en beleving. De volgende 
stap is het maken van een sluitende business case. 
Hierin wordt de link naar weerribben-wieden 
meegenomen. 
 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Door de RONOP is in maart 3026 een leefstijlen- 
workshop georganiseerd. Doel is op basis van de 
leefstijlen arrangementen te ontwikkelen. Ook de 
deelnemers aan Route8317 hebben de samenwerking 
geïntensiveerd. Op 11 april is het toeristisch platform 
Noordoostpolder georganiseerd waar circa 45 
ondernemers aanwezig waren. Ook in 
promotieactiviteiten werken ondernemers samen 
zoals in de oostrand met een commercialcampagne 
en voor de cultuurhistorische driehoek met Urk in het 
route.nl zomerboek. 
 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Ten behoeve van het stimuleren van de 
gastheerschapfunctie bij ondernemers is een training 
social media georganiseerd. De websites en social 
media accounts van de deelnemers zijn beoordeeld 
op gastvrijheid en er zijn praktische tips gegeven die 
meteen in uitvoering zijn gebracht. 
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e) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Gemeente voert regelmatig overleg met StEP, Uit-
jeTent, RONOP en Toerisme Flevoland. Waar mogelijk 
worden deze partijen ondersteund en er wordt 
meegedacht over de initiatieven. De partijen weten 
elkaar onderling ook steeds beter te vinden. De 
promotie wordt steeds meer gezamenlijk opgepakt. 
Bijvoorbeeld in het toeristisch magazine, beurzen en 
brochures en promotiematerialen. 
 

 

f) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Om de samenwerking in Flevoland te verbeteren is 
Noordoostpolder participant in het ambtelijk overleg 
Flevoland. Op dit moment worden de mogelijkheden 
onderzocht om gezamenlijk het thema onderzoek op 
te pakken en promotie en productontwikkeling op het 
thema fietsen. Ook is input geleverd voor de nieuwe 
provinciale toeristische visie. Noordoostpolder 
participeert in het cluster vrijetijdseconomie van de 
regio Zwolle. Met Urk zijn weer promotieacties 
opgepakt zoals beursbezoek Essen en participatie in 
het routeboek van route.nl. 
 

 

g) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Noordoostpolder is agendalid van coöperatie 
Gastvrije Randmeren. Als er kansen qua promotie 
liggen wordt hier op aangehaakt.   

h) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Het eerste toeristisch platform van dit jaar heeft 
plaats gevonden op 11 april. Vanuit gemeente is 
informatie verstrekt over LEADER en het vervolg van 
de gebiedspromotie en door ondernemers zijn pitches 
gegeven over nieuwe activiteiten en toevoeging van 
nieuw aanbod. Dit stimuleert dat ondernemers op de 
hoogte zijn van het aanbod van elkaar. 
 

 

3. Meer 
productontwikkeling 

a) Verbinden van Weerribben-Wieden, Waterloopbos, Schokland 
en Urk. 

b) Aanbod van producten clusteren. 
c) Stimuleren productontwikkeling ondernemers op thema 
fietsen. 

d) Schokland nog meer verbinden met andere wereld-
erfgoederen in Nederland. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Ten behoeve van het koppelen van Weerribben-
Wieden, Waterloopbos, Schokland en Urk wordt 
onderzoek gedaan naar een mogelijke bus tour.  

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Het clusteren van aanbod vindt plaats door 
samenwerking door ondernemers in Route8317, 
cluster Kuinderbos, Schokland (vanuit visie Tijdloos 
Mysterie), Oostrand, cultuurhistorische driehoek 
Nagele-Urk-Schokland en evenementen als Uit-
jeTent. 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Op het thema fietsen worden vooral promotieacties 
gedaan zoals het onder de aandacht brengen van 
themaroutes. Er wordt gewerkt aan een voorstel om 
hier provinciebreed wat in te doen Tevens wordt 
gewerkt aan een nieuwe flyer welke verspreid wordt 
in omliggende gemeenten. 
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d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 
 

Er wordt samen gewerkt met alle werelderfgoederen 
binnen de Stichting Werelderfgoed Nederland. Er 
wordt samen opgetrokken om meer bekendheid te 
creëren van de werelderfgoederen. Daarnaast wordt 
met het Woudagemaal de mogelijkheid onderzocht 
om een verbinding te leggen met Giethoorn. 
 

 

4. Betere infrastructuur a) Onderzoek naar betere bewegwijzering en bebording in 
samenwerking met de RONOP. 

b) Onderzoeken en realiseren van ontbrekende schakels in het 
fietsknooppuntennetwerk in samenwerking met 
gebiedspartners. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Door de RONOP is onder leden een enquête uitgezet 
om zo te inventariseren waar behoefte aan is qua 
bebording en bewegwijzering. Dit is in februari 
besproken met gemeente. 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Ten behoeve van het realiseren van ontbrekende 
schakels zijn zowel gesprekken gevoerd met 
Waterschap als Provincie over het belang van deze 
partijen voor het realiseren van fietspad Ramspol-
Kadoelen en Nagele-Schokland. 
 

 

 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

Besteding verblijfgasten en dagbezoekers in 
miljoenen euro’s 

31 34 * 

Werkgelegenheid m.b.t. verblijfgasten en dag- 
bezoekers in aantallen Fte’s 371 409 

950 in 2015 
(bron LISA 
2015)* 

* omdat de monitor Toerisme en Recreatie Flevoland niet meer verschijnt zijn er geen gegevens meer 
beschikbaar over het aantal bestedingen. De werkgelegenheid is uit een andere bron gehaald LISA 2015. 
Omdat LISA meerdere categorieën meerekent onder toerisme is er een verschil tussen streefwaarde en status. 

 
 
Wat zijn de kaders? 
- Nota Toeristische Verblijfsaccommodaties (2013) 
- Sociale Structuurvisie (december 2013) 
- Beleidskader Structuurvisie (2014) 
- Sociaal Economisch Beleid (2015-2018) 
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Programma 4 
 

Dienstverlening en besturen 
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Programma 4 Dienstverlening en besturen 
Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE) 
 
 
Programma Pijler Subpijler/productgroep/projecten 
 

 
  

8. Dienstverlening 

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

 

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

Dienstverlening 
en besturen  

9. Bestuur en  
organisatie 
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Programmadoel 
De veranderingen in onze samenleving vragen om een krachtig en betrouwbaar bestuur. Onze 
inwoners en bedrijven staan centraal. Het bestuur is zichtbaar en zet in op het verkleinen van 
de afstand met de inwoner. Zij wil de regeldruk voor inwoners en bedrijven waar mogelijk 
verminderen. 
 
De veranderende verhouding tussen overheid en inwoners leidt tot een andere manier van 
werken van de gemeente. Noordoostpolder wil voor haar inwoners en ondernemers het zaken 
regelen met de gemeente prettig, handig en makkelijk maken. Zij kiest voor het bieden van: 

• Digitale dienstverlening waar dit effectief en efficiënt is. 
• Persoonlijk contact en maatwerk waar dit de kwaliteit van haar dienstverlening 
bevordert.  

• Haar (digitale) communicatie, ook via social media, is duidelijk en helder gericht op 
onze inwoners en ondernemers. 

 

Pijler 8 Dienstverlening 
We streven naar goede (digitale) dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven en 
instellingen. 

Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 
� 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. 

� Digitale communicatie heeft in de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. En het 
recht om digitaal zaken te doen met de overheid wordt wettelijk verankerd via de 
Rijksagenda Digitaal 2017. Onze inwoners zullen steeds vaker kiezen om zaken digitaal 
met de gemeente te regelen. Via het programma dienstverlening en digitalisering 
wordt het aantal producten dat via het digitaal loket aangeboden wordt stapsgewijs 
verder uitgebreid, ook voor ondernemers. 

� Goede regels vragen om goede handhaving en communicatie met oog 
voor de situatie. 

 
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016 – 2019: 

� We blijven werken, samen met het bedrijfsleven en onze inwoners als 
ambassadeurs, aan de promotie van onze gemeente via ‘Buitengewoon 
Noordoostpolder’. Dit gaan we doen door het uitvoeren van het campagneplan dat in 
de tweede helft van 2015 wordt vastgesteld. 

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 

� De gemeentelijke website moet daarop aangepast worden, ingericht volgens het 
zogenaamde toptakenprincipe en aangesloten op de systemen en processen in de 
organisatie. Daarmee leggen we de basis voor een snelle en vindbare lokale overheid. 

� Het bovenstaande vraagt aanpassingen in, en verdere digitalisering van onze 
processen. Dat vergt extra investeringen maar zal op termijn tijdwinst in de 
afhandeling opleveren. Dat komt de dienstverlening ten goede. 

� Ontwikkeling visie en strategie voor de informatiehuishouding. Aansluitend daarop 
realisatie en implementatie (BP 2014-2017). 

� Het handhaven van de op basis van de dienstverleningsvisie 2020 geactualiseerde 
servicenormen. 
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Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
De wijze waarop mensen en organisaties met elkaar omgaan is door ontwikkelingen in 
informatietechnologie en informatiestromen ingrijpend aan het veranderen. Dit vraagt 
om een koerswending waarbij gebruik moet worden gemaakt van alle mogelijkheden die 
informatie, nieuwe technologieën en de randvoorwaardelijke digitale infrastructuur 
bieden. In 2015 is de collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020 
(VNG) vastgesteld, inclusief een meerjarige aanpak, projectenagenda, governance en 
financiering. Dit is een vervolg op i-NUP waarin de overheid samenwerkt aan verdere 
standaardisatie en efficiency van haar dienstverlening. 
 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Klantgericht en 
efficiënte (e)- 
dienstverlening aan 
inwoners 

a) Lean inrichten klantprocessen. 
b) Productenaanbod via digitaal loket uitbreiden. 
c) Doorontwikkelen van het Klant Contact Centrum (KCC). 
d) Toptakenwebsite verder ontwikkelen. 
e) (Verder) inzetten berichtenbox bij communicatie met 
inwoners. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Yvonne van der Sluis De eerste processen zijn opgepakt volgens de lean-
methodiek en meer klantgericht ingericht, zoals de 
meldingen openbare ruimte en verhuizingen. En een 
groep medewerkers wordt opgeleid om de organisatie 
te faciliteren bij het lean inrichten van 
(klant)processen. 

 

b) Yvonne van der Sluis De meest gevraagde producten in categorie 2 
(standaard producten) moeten digitaal kunnen 
worden aangevraagd met als doel om 90% van de 
vraag op die manier af te doen. In het vervolg van het 
vernieuwd inrichten (zie a.) worden producten digitaal 
beschikbaar gesteld. 

 

c) Francien van Golen Binnen het Klant Contact Centrum worden processen 
en systemen geïmplementeerd om uitvoering te 
geven aan de uitgangspunten van het passend 
organiseren. Dat vergt voor elke categorie een andere 
aanpak. Binnen het team burgerzaken richten we ons 
meer op vertrouwen en minder op controle. 

 

d) Yvonne van der Sluis In april 2016 is de toptakenwebsite live gegaan. Op 
deze site staat de meest gevraagde en relevante 
informatie voor de bezoekers van de site. 
Verschillende werkprocessen zijn Lean gemaakt. 
Andere werkprocessen volgen nog. We kijken 
continue naar het verbeteren van de dienstverlening 
vanuit het oogpunt van de klant.  
We werken nog aan de borging van dienstverlening 
door in te zetten op een goede webgovernance.  
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e) Yvonne van der Sluis We haakten aan bij de campagne van de landelijke 
overheid voor promotie van de berichtenbox van 
mijnoverheid We bekijken verder of we in 
samenwerking met de bibliotheek ook ouderen aan 
kunnen haken door het geven van een workshop over 
dit onderwerp.  

 

2. Klantgericht en 
efficiënte (e)-
dienstverlening aan 
ondernemers 

a) Productenaanbod voor ondernemers via digitaal loket 
uitbreiden (e-herkenning). 

b) (Verder) inzetten berichtenbox bij communicatie met 
ondernemers. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Yvonne van der Sluis Landelijk wordt gewerkt aan wet- en regelgeving om 
ondernemers het recht te geven digitaal zaken te 
doen met de overheid. Op die ontwikkeling bereiden 
we ons voor. 

 

b) Yvonne van der Sluis Bij de rijksoverheid bestaat het voornemen om de 
digitale kanalen voor burgers en bedrijven te 
integreren. Bij dat voornemen sluiten we ons aan 
door te participeren in landelijke gremia.  

 

3. Informatiehuishouding 
op orde 

a) Verder ontwikkelen van de gemeentelijke informatiestructuur 
/architectuur voor aansluiting op landelijke voorzieningen. 

b) Uitvoeren digitale agenda 2020. 
c) Verder digitaliseren documenten en archieven. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Yvonne van der Sluis Om digitaal te kunnen werken moet er continu 
worden ontwikkeld aan de digitale infrastructuur. 
Zowel landelijke ontwikkelingen als onze eigen 
ambities vragen daarom. Dit vraagt om een 
nauwkeurige besturing op het gebied van 
informatiemanagement. 

 

b) Yvonne van der Sluis Op basis van de digitale agenda van het rijk (Digitaal 
2017) heeft de VNG haar eigen digitale agenda voor 
2020 bepaald. Onze bijdrage daaraan is vastgelegd in 
onze (e)dienstverleningsvisie en in het programma-
plan dienstverlening en digitalisering. 

 

c) Yvonne van der Sluis In navolging op het eerdere besluit om voortaan onze 
archieven volledig digitaal te maken worden nu 
fysieke documenten en archieven gedigitaliseerd. 
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Hoe meten we dat? 
 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

% tevreden inwoners en ondernemers 
minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde 

86% 85% 85% 

% tevreden over voldoende communicatie 
over het verloop van de afhandeling 

67% 68% 70% 

 
 
Wat zijn de kaders? 
- Dienstverleningsvisie 2020 (raad 2015) 
- Programma dienstverlening en digitalisering (2015-2017) 
- RijksUitvoeringagenda: (digitaal 2017) 
- VNG agenda: (digitaal 2020) 
 
 

TOELICHTING PROJECTEN 
 
Dienstverlening en digitalisering 
Binnen het Programma Dienstverlening en Digitalisering wordt gewerkt aan een flink 
aantal projecten om uitvoering te geven aan de uitgangspunten van visie en 
programmaplan.  
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Pijler 9 Bestuur en organisatie 
We streven naar een goede kwaliteit van het openbaar bestuur en het verkleinen van de 
afstand tussen burger en bestuur, en we willen de bekendheid van de gemeente en de 
gemeentelijke politiek vergroten. 
 

Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 
� 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. 

� 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. 

� 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. 
 

Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016 – 2019: 
� Ons personeelsbestand is veranderd de afgelopen jaren. Als gevolg van de 
bezuinigingen hebben we minder medewerkers, door geringe mobiliteit is de 
gemiddelde leeftijd omhoog gegaan en de pensioengerechtigde leeftijd is gestegen. Dit 
en de nieuwe manieren van werken, digitalisering en diverse andere ontwikkelingen, 
vraagt dat we investeren in strategisch personeelsmanagement. 

� Volgens de banenafspraak creëren gemeenten elk jaar extra banen voor mensen met 
een arbeidsbeperking tot 2023. Het exact aantal in te vullen banen is nog niet bekend, 
waarschijnlijk gaat het om één à twee banen per jaar. Hiervoor gaan we garantiebanen 
creëren binnen de bestaande formatieruimte. 

� Eenvoudige en routinematige werkzaamheden verdwijnen langzamerhand door 
digitalisering. Dit betreft vooral een verschuiving en verzwaring van werkzaamheden: 
er is meer capaciteit nodig is voor onderhoud en beheer van de systemen.  

� De huidige samenleving vraagt dat we steeds meer samenwerken. Hierdoor ontstaan 
tal van samenwerkingsorganen, waarbinnen specialisten langdurige en intensieve 
relaties met elkaar opbouwen. Daarnaast is er een toename van het aantal externe 
netwerken dat betrokken is bij deze samenwerkingsorganen, denk aan inwoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook intergemeentelijke samenwerking 
krijgt steeds meer vorm door bijvoorbeeld SWIF (samenwerken in Flevoland), het 
samenwerkingsverband met de regio Zwolle en de samenwerking met Urk op een 
aantal terreinen. Door deze samenwerkingsvormen neemt de complexiteit en het 
belang van het delen van informatie toe. 
 

Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 
� Communiceren over activiteiten rondom de realisatie van Stadshart Emmeloord (BP 

2012-2015, nr. 1228). 
� Verstrekken microkredieten (BP 2013-2016, nr. 1345). 
� Traject Passend Organiseren (BP 2013-2016, nr. 1346). 
� Implementatie functiewaarderingssysteem (BP 2014-2017, nr. 1414). 
� Internationalisering: beleid (BP 2014-2017, nr. 1415). 
�  
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Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
De gemeenten Urk en Noordoostpolder werken ambtelijk en bestuurlijk steeds meer 
samen. Bestuurlijk hebben Urk en Noordoostpolder zich gezamenlijk gepresenteerd als 
Noordelijk Flevoland richting de provinciale verkiezingen van maart 2015. Ambtelijk is bij 
Wijkbeheer de samenwerking al vanzelfsprekend. Ook rond de realisatie van de 
Maritieme Servicehaven of bij aanbestedingen in het sociale domein weten we elkaar 
steeds beter te vinden. Samen staan we sterker en kunnen we nog efficiënter werken. In 
2016 gaan we kijken hoe deze samenwerking nog beter kan worden ingevuld. Er wordt 
geïnventariseerd op welke ambtelijke onderdelen we elkaar al goed weten te vinden en 
waar nog kansen liggen om de samenwerking te intensiveren. Hiervoor wordt een 
strategische agenda opgesteld die tevens de leidraad is voor de ontmoetingen van beide 
colleges die elk half jaar plaatsvinden. Samenwerken en strategische agenda richten zich 
op groeimodel vanuit visie passend organiseren (categorieën 2 en 3). 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Een open, zichtbare en 
toegankelijke 
organisatie 

 
 
 

a) Duidelijk communiceren over wat de gemeente doet en 
bereikt, vanuit legitimatie en niet vanuit profilering. Dit doen 
we onder andere via gemeentelijke publicaties in kranten, de 
website, persberichten en perscontacten, maar ook via de 
sociale media.  

b) Bevorderen van helder, eigentijds taalgebruik en verwoorden 
van boodschap in brieven, e-mails en andere 
communicatiemiddelen. 

c) Advisering door een onafhankelijke adviescommissie op 
ontvangen bezwaarschriften. Inzet van gespreksbegeleiders 
of mediation bij bezwaren. 

d) Verder doorontwikkelen van de principes van Passend 
Organiseren binnen onze organisatie om veel meer te gaan 
werken vanuit de context, waar dat helpend is. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Yvonne van der Sluis Dit is een doorgaand proces. Met name de sociale 
media bieden een platform om actief te 
communiceren met onze inwoners. Dit geldt voor 
informeren en voor reageren. We onderzoeken daarbij 
ook nieuwe mogelijkheden zoals het toevoegen van 
Whatsapp als instrument om te communiceren.  

 

b) Yvonne van der Sluis In 2015 zijn veel medewerkers op schrijftraining 
geweest. In 2016 volgen de medewerkers van het 
cluster USD. Ook loopt daar een inventarisatie van 
alle brieven en beschikkingen met als doel die te 
herschrijven. Verder zijn er ca. 12 schrijfhulpen actief 
om te ondersteunen bij de nieuwe schrijfstijl. 

 

c) Yvonne van der Sluis De inzet van gespreksbegeleiders en 
mediationvaardigheden heeft inmiddels geleid tot een 
forse afname van behandeling van ingediende 
bezwaarschriften door de commissie bezwaarschriften 
(algemene kamer en sociale kamer). Inmiddels is een 
personele kamer aan de commissie toegevoegd voor 
de advisering naar aanleiding van bezwaarschriften 
tegen rechtspositionele besluiten.  
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d) Yvonne van der Sluis De tweede kerngroep gaat van start om vanuit de 
principes van Passend Organiseren casussen te 
bespreken die in de organisatie spelen. Het 
management development traject staat dit jaar onder 
andere in het teken van passend organiseren. Steeds 
meer medewerkers raken bekend en vertrouwd met 
de principes en kunnen deze toepassen in het 
dagelijks werk. 

 

2. Inwoners actief 
betrekken bij bestuur 
en beleidsvorming 

 

a) Organiseren politiek uurtje en rondetafelgesprekken (RTG’s). 
b) Aanbieden van mogelijkheden input te leveren op het 
gemeentelijk beleid via het burger-panel. 

c) Het instrument ‘Waar staat je gemeente’ wordt elke twee jaar 
benut. 

d) Uitvoeren van het participatiebeleid. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Yvonne van der Sluis Continu proces wat geïnitieerd wordt vanuit de griffie. 

 

b) Yvonne van der Sluis Dit jaar zijn 4 peilingen van het burgerpanel gepland. 
De peiling over museum Schokland en beweegtuinen 
is gehouden. Op dit moment wordt het burgerpanel 
gepeild over vuurwerkbeleid en over de prioritering 
voor BOA’s. 

 

c) Yvonne van der Sluis In het najaar van 2015 zijn onze inwoners via een 
enquête geraadpleegd. De resultaten hiervan zijn 
onlangs gerapporteerd. Volgend jaar worden inwoners 
opnieuw bevraagd. 

 

d) Yvonne van der Sluis Inwoners worden actief en veel vaker betrokken bij 
o.a. bij het maken van beleid, met meedenken in 
ontwikkelingen en het zelf participeren in initiatieven  

3. Gebiedspromotie 
 
 

a) Samenwerking met partijen als BAN, STEP, Ronop, OVG, 
ondernemers en de beleidsvelden economische zaken en 
toerisme/recreatie om samen kansen te benutten voor 
gebiedspromotie.  

b) Communiceren over de realisatie van het Stadshart 
Emmeloord (OPP), woon- en recreatiegebieden als 
Wellerwaard en Emmelhage. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Yvonne van der Sluis In december heeft het college het actieplan ‘Verder 
met Buitengewoon Noordoostpolder 2016 – 2017’ 
vastgesteld. Dit plan richt zich op het vormen van een 
campagneteam, het creëren van draagvlak onder 
ondernemers met behulp van allerlei acties en het 
uiteindelijk ontwikkelen van buitengewone labels. 
Doel is ‘Buitengewoon Noordoostpolder’ een breed 
gedragen merk te laten worden door bewoners, 
organisaties en ondernemers. De focus ligt de 
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komende twee jaar vooral op het bedrijfsleven. 
Hiermee beïnvloeden we het imago en de 
naamsbekendheid van de Noordoostpolder positief. 

b) Yvonne van der Sluis Het proces verloopt Bottom-up. Het campagneteam 
bestaat – behalve uit gemeente Noordoostpolder - uit 
3 x 3 organisaties op de terreinen wonen, werken en 
recreëren. Dit zijn de drie pijlers onder 
gebiedspromotie. In dit campagneteam worden de 
strategie en de activiteiten uit het plan op elkaar 
afgestemd. Het campagneteam komt regelmatig 
bijeen. De deelnemers zijn onze ambassadeurs en 
daarmee mede-eigenaar van het merk. Samen wordt 
gebouwd aan het ‘Verhaal van Noordoostpolder’. 
Stimuleren van het gebruik van het Buitengewoon 
Noordoostpolder beeldmerk is één van de activiteiten 
die moet leiden tot nog meer zichtbaarheid van ons 
buitengewone merk. 
 
In december van dit jaar vindt er een evaluatie 
plaats.  
 

 

4. Personeelsbeleid dat 
inspeelt op de huidige 
ontwikkelingen  

a) Garantiebanen creëren binnen onze organisatie, investeren in 
opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers, invulling 
geven aan het generatiepact en mogelijkheden voor 
mantelzorg. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 

a) Yvonne van der Sluis Garantiebanen 
Volgens de banenafspraak creëren gemeenten elk jaar 
extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking 
tot 2023. Het exact aantal in te vullen banen is nog 
niet bekend, waarschijnlijk gaat het om één à twee 
banen per jaar.  
  
Overwogen wordt nu om binnen de gemeente een 
algehele scan (jobcarving) te laten uitvoeren door het 
UWV om daarmee in kaart te brengen welke taken en 
werkzaamheden er uit bestaande functies kunnen 
worden gehaald om zo garantiebanen te creëren. 
  
Opleiding en ontwikkeling 
Een goed ontwikkelklimaat is een belangrijke 
voorwaarde voor het kwalificeren en bekwaam 
houden van medewerkers. Bekwaam worden en 
blijven, vraagt zowel van medewerkers als van 
organisatie een permanente investering in opleiden.  
Een goed ontwikkelklimaat daagt medewerkers uit tot 
leren en daarmee tot het ontwikkelen van hun 
bekwaamheid. Daarbij blijken organisaties met een 
goed ontwikkelklimaat aantrekkelijke organisaties om 
voor te werken en dit vertaalt zich in een betere 
dienstverlening naar de burgers. 
  
Ieder jaar wordt daarom een ontwikkelbudget 
vastgesteld. Voor 2016 bedraagt het ontwikkelbudget 
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€ 380.000. Het doel van het ontwikkelbudget is om 
alle medewerkers de mogelijkheid te geven zich te 
ontwikkelen.  
  
Leidinggevenden maken jaarlijks afspraken met 
medewerkers over de ontwikkelbehoefte. Het 
beschikbare budget mag daarbij in beginsel niet 
bepalend zijn voor het wel/niet toekennen van de 
mogelijkheid om een opleiding/training te volgen.  
  
Naast de persoonlijke ontwikkelbehoefte van 
medewerkers, zijn er ook ontwikkelingen in de 
organisatie die vragen om opleidingen/trainingen. 
Deze opleidingen/trainingen worden centraal 
aangeboden en komen ten laste van het centrale 
ontwikkelbudget. 
  
De verdeling van het ontwikkelbudget wordt jaarlijks 
met een verzoek om instemming aangeboden aan de 
Ondernemingsraad. 
  
Generatiepact 
Tijdens de onderhandelingen cao gemeenten 2013-
2015 is door vakbonden geadviseerd dat gemeenten 
de mogelijkheden van een generatiepact benutten. In 
het generatiepact worden drie ontwikkelingen bijeen 
gebracht: vergrijzing, ontgroening en bezuinigingen. 
  
De gemeente heeft besloten om het generatiepact 
niet in een regeling te vervatten. De genoemde 
ontwikkelingen vragen om maatwerk en dat is niet 
vast te leggen in standaard oplossingen.   
  
Mantelzorg 
De gemeente Noordoostpolder realiseert zich dat er 
medewerkers zijn die mantelzorger zijn. Hierbij 
vinden we het van belang dat mantelzorgers de 
combinatie van werk en mantelzorg kunnen vol 
houden.  
  
Voor medewerkers die mantelzorg bieden, heeft de 
gemeente Noordoostpolder regelingen die het 
mogelijk maken om werk en mantelzorg in balans te 
houden. Door middel van een tekst op het 
Informatieplein zijn medewerkers hierop 
geattendeerd. Ook zijn leidinggevenden over dit 
onderwerp geïnformeerd tijdens een workshop. 
  
Inmiddels heeft de gemeente de erkenning mantel-
zorgvriendelijke organisatie behaald. 
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Hoe meten we dat? 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

Aantal bezwaarschriften op grond van de AWB 
(excl. WOZ-bezwaren) 

243 300 125 

% gegrond verklaarde bezwaarschriften 4,9% 4,5% 4% 
% bezwaarschriften dat wordt afgedaan 
door de organisatie 

64,4% 70% 75% 

 
De verwachte toename van het aantal bezwaarschriften komt voort uit: 
- toename van het aantal klanten met circa 3.600; 
- de doelgroep P-wet neemt toe door afsluiten WSW; 
- het inperken Wajong en studerenden voor studietoelage; 
- aanscherping arbeidsverplichtingen; 
- aanscherping boetes en sancties; 
- invoering van de kostendelersnorm;  
- doelgroep WMO neemt toe door overheveling AWBZ; 
- doelgroep JW komt er bij door overheveling JW naar gemeente;  
- bezuinigingen ten opzichte van huidige situatie. 
 
 
Wat zijn de kaders?  
- Van ambitie naar doen, naar een ingeburgerde huisstijl voor burgerparticipatie,  
(december 2009) 

- Visie op Passend Organiseren (2013) 
- Strategische koers Communicatie (2014-2018) (B&W, juni 2014) 
- ‘Wij zijn aan zet’ (2014, Directievisie op organisatie) 
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Programma 5 
 

Financiën  
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Programma 5 Financiën 
 
Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE) 
 
 
Programma Pijler    Subpijler/productgroep/projecten 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

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

Financiën  10. Financiën 
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Programmadoel 
We streven naar een gezond en evenwichtig financieel (meerjaren-)beleid ter financiering van 
de gemeentelijke uitgaven, het creëren van voldoende ruimte voor onvoorziene uitgaven en een 
verdeling van de lasten over de verschillende programma’s op basis van deugdelijke 
onderbouwingen en grondslagen. 
 

Pijler 10 Financiën 
 
Financiën 
1. We streven naar een financieringsstructuur van de gemeentelijke exploitatie en 
balans die duurzaam en solide is tegen zo laag mogelijke kosten. 

2. Een toewijzing van de algemene middelen die past binnen het rijksbeleid en de 
prioritering van Noordoostpolder. 

3. Het beleid ten aanzien van belastingen dient zowel ondersteunend te zijn aan de 
doelstellingen die gemeentebreed moeten worden bereikt als billijk in omvang en 
druk voor burgers en bedrijven. 

4. De (meerjaren)exploitatie is duurzaam materieel sluitend en de balans is duurzaam 
houdbaar. 

 
 
Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de perspectiefnota 2016 – 2019 
(PN) en overige specifieke aandachtspunten: 
� Budgettair neutraal begroten decentralisatietaken. 
� Verslaggeving in relatie tot rijksbeleid ten aanzien van informatievoorziening.  
� Extern toezicht en externe controle. 
� Treasurybeleid. 
� Bewaking EMU-saldo in relatie tot monitoring en sturing doelstellingen. 
� Invulling Wet HOF en solvabiliteitsmonitoring. 
� Investeringsplanning. 
� Invoering vennootschapsbelasting. 
� Verbonden partijen en samenwerkingspartijen: beleid, beheer en –visie. 
 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
 
Inleiding 
Bij de perspectiefnota 2016 – 2019 is gewag gemaakt van de trendbreuk in de verwachte 
afnemende solvabiliteitspositie van gemeente Noordoostpolder in relatie met de 
onzekerheid ten aanzien van de begrotingen van de liquiditeitspositie. De afgelopen jaren 
nam het aandeel vreemd vermogen toe en werd de verwachte leningenportefeuille bij het 
volledig realiseren van de vastgestelde doelstellingen per begin 2016 geschat op 
maximaal € 35 miljoen. De onzekerheidsmarge van de financiële positie is met de 
uitvoering van de begroting 2015 niet kleiner geworden. De liquiditeits- en 
solvabiliteitspositie is ten opzichte van de begroting 2015 sterk verbeterd. Dit is het 
gevolg van fasering van diverse investeringen, het resultaat op het sociaal domein in 
2015 en aangetrokken grondverkopen.  
 
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat het verwachte niveau van de langlopende 
geldleningen per 1 januari 2016 is teruggebracht van € 10,5 miljoen naar € 4 miljoen (in 
de praktijk is dit al gerealiseerd). Stand van zaken kortlopende leningen fluctureert 
rondom nihil en aan het einde van het jaar is de verwachte stand ook ongeveer nihil.  
 
Een andere trend is die van een toenemende mate van zowel toezicht als controle op de 
externe verslaggevingdocumenten van gemeenten. De geïntensiveerde controle die de 
accountant uitvoert voor de jaarrekening heeft invloed op de wijze waarop de begroting 
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wordt opgesteld. Hiermee wordt geanticipeerd op het kunnen op- en samenstellen van 
een jaarrekening die zo dicht mogelijk op de lijn zit van de controle-aspecten. 
 
Het toezicht van provincie Flevoland is eveneens geïntensiveerd. Hoewel provincies hun 
eigen autonomie hebben in hun toezichtstaak op gemeenten, streven zij steeds meer 
naar uniformiteit van toezicht. Verder heeft de provincie invulling gegeven aan haar 
doelstelling om voor haarzelf en voor de gemeenteraden van de onder haar 
ressorterende gemeenten financiële overzichten, kengetallen, ratio’s en diverse 
vergelijkende overzichten en tabellen te willen genereren. Gemeente Noordoostpolder 
heeft er voor gekozen om de in het InterBestuurlijk Toezicht overeengekomen werkwijze 
voor het financieel toezicht zoveel als mogelijk te laten samenvloeien met de reguliere 
begrotingsinformatie. Het meest opvallend voor dit onderdeel is de nieuwe paragraaf 9: 
Financiële Positie.  
 
Startpositie begroting 
Na verwerking van alle voorstellen uit de Perspectiefnota gaf dat voor gemeente 
Noordoostpolder een verwacht structureel begrotingstekort van ongeveer € 400.000. 
Dit tekort was exclusief de uitwerking van de meicirculaire. De reden om de 
Perspectiefnota verantwoord met een structureel tekort vast te kunnen stellen lag 
gelegen in verwachting dat er substantiële financiële faseringeffecten zouden optreden in 
het herijken en aanpassingen van de budgetten voor Jeugd, Participatie en WMO-2015 
en in de inflatiecorrectie.  
 
De uitgangspositie van de Perspectiefnota voor de begroting 2016 – 2019, zoals 
vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni 2015: 

 
De uitkomsten van de meicirculaire kwamen grosso modo overeen met de 
uitgangspunten van de perspectiefnota, in die zin dat het verwachte structurele tekort 
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van € 400.000 ook het tekort was na de meicirculaire. In die zin vielen de uitkomsten 
van de meicirculaire niet mee. 
 
Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Renteaanpassing grondexploitaties 

Het Rijk is voornemens een grootscheepse wijziging door te voeren in wet- en 
regelgeving voor de gemeentelijke verslaglegging en verslaggeving. Eén van de effecten 
is dat de rentetoerekening aan grondexploitaties afhankelijk wordt gesteld van de 
werkelijke leningen die een gemeente heeft aangetrokken al dan niet specifiek voor 
grondexploitaties. Het Rijk en de provincie hebben nadrukkelijk geadviseerd de wijziging 
voor de begroting 2016 door te voeren, om correcties met een negatieve uitwerking op 
de exploitatiebegroting achteraf, te voorkomen. Voor gemeente Noordoostpolder geeft dit 
een negatief effect op de exploitatiebegroting van € 100.000 versus een gecalculeerd 
voordeel op de grondexploitaties voor het equivalent. 
 
Zes in plaats van vijf programma’s  

Een ander punt betreft een nieuwe indeling van de programmabegroting in zes 
programma’s in plaats van vijf. De reden van de introductie van het zesde programma 
was het anticiperen op de ophanden zijnde verplichte nieuwe indeling van de 
programmabegroting per 2017 waarbij het sociaal domein een apart programma 
(programmanummer 6) wordt in het totaal van negen programma’s. 
 
Aanvulling: 

Indicatoren 

In de huidige programmabegroting wordt gewerkt met een set van ongeveer 100 

indicatoren. Met ingang van begrotingsjaar 2017 wordt conform de nieuwe BBV-

voorschriften gewerkt met 39 verplichte indicatoren. Daarnaast staat het de gemeente 

vrij ook andere indicatoren op te nemen. 

 
Renteontwikkeling  
De rente blijft mondiaal, Europees en dus ook voor de vertaling in de begroting van 
gemeente Noordoostpolder laag. Het in de begrotingsrichtlijnen vastgestelde 
rentetoerekenings-percentage van 3,5% is naar het door de gemeenteraad vastgestelde 
beleid voor rentetoerekening niet houdbaar voor de begroting 2016 – 2019. Het college 
heeft het door de raad vastgestelde rentebeleid laten prevaleren en de toerekeningsrente 
aangepast naar 2,75%. Het netto effect voor de exploitatiebegroting is een voordeel van 
€ 200.000 versus een nadeel van het equivalent voor rentetoevoeging aan reserves. 
 
Beschouwing 
Na het verwerken van alle relevante informatie stond het college derhalve voor de taak 
om bezuinigingsvoorstellen met een structureel karakter uit te werken voor de 
gemeenteraad voor een bedrag van ongeveer € 400.000. 
 
Een week na het uitwerken van bezuinigingsvoorstellen, werd de septembercirculaire 
gepresenteerd. Het doorrekenen van de septembercirculaire liet zien dat de effecten 
positief zijn voor de begroting 2016 – 2019. De grootste meevaller wordt veroorzaakt 
door de lagere declaratie van BTW door alle Nederlandse gemeenten samen uit het BTW-
compensatiefonds. Het Rijk heeft het totaalbedrag van de onderbestedingen structureel 
toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor gemeente Noordoostpolder ongeveer  
€ 350.000, indien naar het eerste en laatste jaar wordt gekeken van de begroting. 
Verder heeft het Rijk enkele aanpassingen doorgevoerd als gevolg van beleidswijzigingen 
die het Rijk nopen tot het doen van meer uitgaven. Het beleid van trap op en trap af leidt 
er dan toe dat gemeenten ook meer algemene uitkering ontvangen. 
 
Een bezuinigingsoperatie doorvoeren voor een bedrag van structureel € 400.000 zou 
naar de mening van het college ongewenst zijn in het licht van de kaderstellende rol van 
de gemeenteraad en de overwegend positieve effecten van de septembercirculaire. Het 
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college heeft de effecten van de septembercirculaire verwerkt in de thans voorliggende 
begroting om daarmee impliciet aan de gemeenteraad het voorstel te doen af te wijken 
van de wettelijke begrotingsrichtlijn om de begroting op te stellen, minimaal op basis van 
de meest recente meicirculaire voorafgaand aan het eerste jaar van de nieuwe 
meerjarenprogrammabegroting.  
Het opstellen op basis van de septembercirculaire is in de praktijk voor gemeenten veelal 
niet haalbaar. Vanwege gunstig in elkaar overlopende planningen konden de 
consequenties van de septembercirculaire 2015 worden verwerkt in deze begroting. 
Hiermee wordt het meest recht gedaan aan enerzijds de kaderstellende rol die bij de 
gemeenteraad ligt en anderzijds aan het opstellen van een begroting op basis van zo 
actueel mogelijke informatie.  
 
Behoudens de aanpassingen van de algemene uitkering is het vastgestelde percentage 
voor de macronorm voor de onroerendezaakbelasting (OZB) een opvallend punt uit de 
septembercirculaire. Minister Plasterk heeft de norm voor 2016 bepaald op 1,57%. Dit 
percentage is lager dan de door Noordoostpolder vastgestelde verhoging van 2,2%, 
omdat de minister een strafkorting toepast op de macronorm vanwege het feit dat alle 
Nederlandse gemeenten samen de macronorm van 2015 hebben overschreden. De 
macronorm voor 2016 vóór correctie van de minister komt uit op 2,7%. Voor de 
berekening van de OZB-percentages is de macronorm OZB van 1,57% als uitgangspunt 
genomen, omdat daarmee het meest recht wordt gedaan aan het uitgangspunt van de 
Perspectiefnota en het collegeprogramma. 
      
Resultaten programmabegroting 2016 - 2019 
De meerjarenbegroting moet duurzaam sluitend zijn en dat wordt met deze voorliggende 
begroting ook gerealiseerd.  
De verwerking van alle financiële effecten geeft het volgende beeld. 
 (in €) 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 

Verwacht meerjarenresultaat per vaststelling 
Perspectiefnota raad 29 juni 2015 

-373.189  -66.040  -399.426  -397.426  

Mutatiesom ten opzichte van uitgangspunt bij 
Perspectiefnota 2016 

404.382 72.583 495.394 627.701 

 
De definitieve begrotingsuitkomsten  
2016 – 2019 
 

31.193  6.543 95.968      230.275 

 
Verklaring mutatiesom: 

    

1. Algemene uitkering (Septembercirculaire) 
    ten opzichte van september 2015 

450.000 -150.000 225.000 320.000 

2. Elimineren begrote kasschuif  -150.000 150.000 
  

3. Kapitaallasten        100.000 100.000 100.000 100.000 

4. Beperking rentetoerekening  
    grondexploitaties. 

      100.000       100.000       100.000        100.000  

5. Vervallen stelpost kapitaallasten 200.000 200.000 200.000 200.000 

6. Stelpost bezuinigingen Sport  -20.000 -75.000 -75.000       -75.000 

7. Budget tolken en overige kosten  
    vluchtelingen 2016/2017 doortrekken  
    naar structureel in lijn met algemene  
    uitkering 

 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 

8. OZB macronorm van 1,57% in afwijking  
    van begrote 2,2% 

-65.000  -65.000 -65.000 -65.000 

9. Hogere last onderhoud beweegbare  
    bruggen  

-100.000    

12. Overige 4.382 -72.417 125.394 162.701 

  404.382 72.583 495.394 627.701 
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Samenvatting 
Het opstellen van de begroting, met inachtneming van de Perspectiefnota en de mei- en 
septembercirculaire, gaf aanleiding tot actualisering dan wel aanpassing van een aantal 
begrotingsonderdelen, waarvoor dat niet was voorzien. De belangrijkste aanpassingen 
die daar uit voortvloeiden zijn in vorenstaand overzicht weergegeven.  
 
Een korte toelichting op de belangrijkste punten: 
 
Ad 1 en 8. Ten opzichte van de Perspectiefnota en de daarin gehuldigde uitgangspunten 
is er sprake van een overwegend positief effect op de begroting vanwege de bijstelling 
van de algemene uitkering. De belangrijkste oorzaak van de hogere algemene uitkering 
is toevoeging van de onderuitputting van het BTW-compensatiefonds aan de algemene 
uitkering.  
 
Ad 2. Door wijziging van de begrotingsuitkomsten is de noodzaak tot gebruik van de 
eerder voorziene kasschuif vervallen. 
 
Ad 3 en 4. Door de aanhoudende lage marktrente is het rentepercentage voor de rente-
toerekening en de renteberekening voor financiering van de uitgaven naar beneden 
bijgesteld van 3,5% naar 2,75%. 
 
Ad 5 en 6. Op basis van basis van reëel begroten kan door het geringere 
investeringsvolume en door de lagere rente de stelpost van € 200.000 op kapitaallasten 
niet meer worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de najaarsrapportage 2015 bleek al 
dat het ook voor 2015 niet meer mogelijk was deze stelpost te realiseren.  
Eén van de speerpunten van een gewijzigd en geïntensiveerd provinciaal toezicht is de 
visie op stelposten. Om die reden is de stelpost voor de bezuinigingen op Sport 
begrotingstechnisch geamoveerd, dit in tegenstelling tot de doelstelling. De 
bezuinigingstaakstelling voor Sport blijft onverkort gehandhaafd. 
    
Ad 7. In de begroting is een structurele uitkering opgenomen voor bewoners van het 
AZC. In de Perspectiefnota was voor de jaren 2016 en 2017 een budget van € 80.000 
voorzien voor bekostiging van tolken en overige werkzaamheden van afdeling 
burgerzaken. Verder was er voor 2016 en 2017 een budget voorzien van € 35.000 voor 
de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen door stichting Vluchtelingenwerk. In 
lijn met de structureel geraamde baten en met de ontwikkeling op het terrein van 
vluchtelingen acht het college harmonisatie van baten en lasten in dezen voorstelbaar.  
 
Ad 9. De kosten van het vervangen van het besturingssysteem voor beweegbare bruggen 
dient niet gedekt te worden uit de reserve voor vast bruggen en daarom is een 
aanvulling op het reguliere budget onderhoud bruggen noodzakelijk. 
 
Samenvattend is te zien dat er voor de komende jaren geen gebruik wordt gemaakt van 
nieuwe onttrekkingen aan de reserve voor het sluitend krijgen van de begroting en dat 
tevens de in eerdere jaren begrote onttrekkingen substantieel zijn teruggebracht. 
 
 
Overige ontwikkelingen meerjarenperspectief 
De ontwikkelingen op het terrein van de financiële positie worden niet meer in 
programma 5 weergegeven. In de paragrafen Weerstandsvermogen (2), Financiering (4) 
en de nieuwe paragraaf Financiële Positie (9) wordt uitgebreid weergegeven wat de 
ontwikkelingen en verwachtingen zijn op het gebied van de financiële positie. 
 
Naast de hiervoor toegelichte onderwerpen zijn de volgende ontwikkelingen opportuun 
voor de programmabegroting 2016 – 2019: 
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Pm-posten Perspectiefnota 2016 - 2019 
In de Perspectiefnota 2016-2019 is sprake van een aantal p.m.- posten. Dit betreft 
voorstellen, plannen en ontwikkelingen waarvoor in een aantal gevallen incidenteel geld 
nodig is en in een aantal gevallen structureel geld. In onderhavige gevallen is nog niet 
bekend hoe hoog de kosten zullen zijn en wanneer en of zij zich zullen manifesteren. In 
het geval een p.m.-post moet worden omgezet in een budget, wordt hiertoe een voorstel 
gedaan aan de gemeenteraad. Een voorbeeld hiervan is het project Voorzien in Vastgoed, 
los van de onderdelen die behoren tot de onderwijshuisvesting. 
 
Schatkistbankieren 
Het schatkistbankieren is voor gemeente Noordoostpolder voor het uitzetten van 
middelen in 2015 relevant gebleken, omdat Noordoostpolder in bepaalde perioden een 
positief banksaldo had, naast de langlopende geldleningen. Een voorzichtige opleving van 
de grondverkopen, een beperkt investeringsvolume en achterblijvende kostendeclaraties 
door zorginstellingen hebben deze situatie doen veranderen. Noordoostpolder maakte al 
gebruik van schatkistbankieren voor het aantrekken van vreemd vermogen. Bij alle 
transacties die Noordoostpolder verricht, wordt steeds bezien of en welke voordelen te 
behalen zijn uit schatkistbankieren. 
   
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

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

 
 

a) Ter voorbereiding op een nieuwe begroting wordt jaarlijks 
een Perspectiefnota vastgesteld in de juni-/juli-
raadsvergadering. 

b) Het beheer en onderhoud in vervangings- en 
investeringsplannen is financieel geregeld en opgenomen in 
de normale bedrijfsvoering.   

c) Financieel vertalen van het in letterlijke en figuurlijke zin 
ruimte bieden aan ontwikkelingen in Noordoostpolder die 
elders in Nederland niet meer verantwoord in te passen zijn. 
Nieuwe investeringen / wensen worden afgewogen tegen 
bestaand beleid of er wordt gezocht naar extra inkomsten. 

d) Incidentele en structurele baten en lasten worden strikt 
gescheiden met behulp van de roulatielus reserves. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) René Stigt 
 
 
 

De Perspectiefnota 2017 - 2020 wordt behandeld in 
dezelfde raadsvergadering als voorliggende 
Voorjaarsrapportage 2016.  

b) René Stigt 
 
 
 
 
 

Het beheer en onderhoud in vervangings- en 
investeringsplannen is financieel geregeld en 
opgenomen in de normale bedrijfsvoering. 
Deficiënties zijn bij het opstellen van de 
jaarrekening 2016 opgeheven.  

 

c) René Stigt 
 

 

Geen bijzonderheden. 

 

d) René Stigt 
 
 
 

De scheiding tussen incidentele en structurele baten 
en lasten wordt voor de begroting 2017 – 2020 
verder zichtbaar gescheiden gepresenteerd.  

2. De gemeentelijke 
middelen op een 
zorgvuldige en 

a) Jaarlijks wordt al het bestaande beleid plus voorgestane 
wijzigingen hierop samen met nieuwe inzichten en wet- en 
regelgeving integraal tegen elkaar afgewogen met de 
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democratisch afgewogen 
wijze aanwenden en een 
behoorlijk beleid ten 
aanzien van belastingen 
die worden aangemerkt 
als algemene middelen 

Perspectiefnota. 
b) Het nieuwe beleid dat wordt gepresenteerd in de circulaires 
van het ministerie van BZK wordt onderzocht op relatie met 
het gemeentefonds. 

c) De lasten die de doelstellingen en prioriteitstellingen 
genereren, worden gewogen met al het beleid in relatie tot 
tarieven en het gewenste voorzieningenniveau. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) René Stigt 
 
 
 
 
 

Het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording 
heeft grote impact op de financial planning- en 
control producten, het beleid en de uitvoering. Een 
deel van de veranderingen, onder andere die voor 
de grondexploitaties, gaat per 2016 al in, de rest 
per 2017 en verder. De gemeenteraad zal worden 
meegenomen in /geïnformeerd over de wijzigingen. 
 

 

b) René Stigt 
 
 

Dit is een continu proces. 

 

c) René Stigt 
 
 
 
 

De integrale afweging voor de Perspectiefnota 2017 
– 2020, als voorbereiding op de integrale afweging 
voor de programmabegroting 2017 – 2020 is 
gepland voor de raadsvergadering van 4 juli 2016. 

 

3. Een situatie waarin 
lasten van onverwachte 
gebeurtenissen kunnen 
worden opgevangen 
zonder dat dit ten koste 
gaat van de realisatie 
van de vastgestelde 
beleidsdoelen 

a) In de begroting is een adequaat budget opgenomen voor 
onvoorziene lasten. 

b) Actuele ontwikkelingen kunnen binnen zekere grenzen nog 
relatief laat (september) worden opgenomen in de primitieve 
begroting. 

c) De begroting wordt opgesteld op basis van de meicirculaire, 
tenzij de uitkomsten van de septembercirculaire  

     in relatie tot de uitkomsten van de begrotingsverwachtingen 
op basis van de meicirculaire de consistentie en  

     samenhang tussen doelbeleid en middelen verbeteren. 
d) Zorgen voor een goede weerstandscapaciteit, bestaand uit 
het budget Onvoorzien en een weerstandsvermogen dat 
solide is geborgd door diverse (bestemmings)reserves. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) René Stigt 
 

Geen bijzonderheden. Het budget is opgenomen. 

 
b) René Stigt 
 
 

De nieuwe BBV-voorschriften kunnen aanleiding zijn 
tot een zeer laat moment wijzigingen door te 
voeren.  

c) René Stigt 
 
 
 

Voor de huidige begroting 2016 - 2019 is bij 
uitzondering de septembercirculaire als basis 
gebruikt.  

d) René Stigt 
 
 
 

In de jaarrekening 2015 welke is gepland voor 
behandeling in de raadsvergadering van 4 juli 2016, 
is terug te vinden dat de gemeente Noordoostpolder 
een goede weerstandscapaciteit heeft per ultimo 
2015 en per medio 2016, bestaand uit het budget 
Onvoorzien en een weerstandsvermogen dat solide 
is geborgd door diverse (bestemmings)reserves. 
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4. Een transparant beeld 
van ontwikkelingen en 
verwachtingen van 
gemeentelijke 
verslaglegging en 
verslaggeving die effect 
hebben op de 
begrotingsuitkomsten 
 

a) Het Rijk wil fasegewijs aanpassingen doorvoeren op het 
Besluit Begroting en Verantwoording en de daaraan 
informatie-voorzieningsvereisten. Via 
voorlichtingsbijeenkomsten en verduidelijking in de 
relevantie raadsinformatiestukken wordt de raad 
geïnformeerd over de wijzigingen en welke invloed deze 
hebben en welke besluiten van de raad worden gevraagd. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) René Stigt 
 
 
 
 

Zodra er uitwerkingsresultaten zijn, wordt in overleg 
met de griffier bezien hoe de gemeenteraad wordt 
geïnformeerd en betrokken bij (voorbereiding op) 
besluitvorming.  

 

 
 
Hoe meten we dat?  
 

Indicator Jaarrekening Begroting Meerjarenbeeld 
 2015 (¹) 2016 2017 2018 2019 
Begrotingsresultaat € 2.885.696 € 31.193 € 6.543 € 95.968 € 230.275 
Current ratio 3,16 1,80 1,89 1,98 2,08 
Quick ratio 0,81 0,57 0,62 0,69 0,77 
Netto werkkapitaal € 30 mln. € 17 mln. € 18 mln. € 18 mln. € 19 mln. 
Solvabiliteit 0,73 0,66 0,67 0,66 0,67 
Gouden balansregel 0,77 0,88 0,87 0,87 0,85 

      
(¹) de jaarrekening 2015 wordt vastgesteld in de raad van 4 juli 2016. 

 
Wat zijn de kaders?  
- Treasurystatuut 2011 
- Nota Reserves en Voorzieningen 2013 
- Nota Waardering, activerings- en afschrijvingsbeleid 2013 
- Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013 
- Financiële beheersverordening 2014 
- Nota Geldleningen, Gewaarborgde geldleningen en Garantstellingen 2014 
- Controleverordening 2014 
- Wet Houdbare Overheids Financiën (Wet HOF) 
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) 
- Burgerlijk wetboek Boek 2 
- Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) 
- Gemeentewet (GW) 
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Programma 6 
 

Krachtig Noordoostpolder 
Sociaal Domein 
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Programma 6 Krachtig Noordoostpolder  
Raadscommissie: Samenleving (SML); Bestuur, Financiën en Economie 
Programma               Pijler                      Subpijler/productgroep/projecten 
 

 
  

Maatschappelijk 
Participeren 

11. WMO & 
Volks-
gezondheid 

Portefeuillehouder: H.R. Bogaards-
Simonse 
Directeur: E.G. de Vries 
 
Samenkracht en burgerparticipatie 
Wijkteams 
Maatwerkvoorzieningen WMO 
Maatwerkdienstverlening 18+ 
Maatwerk geeascaleerde zorg 18+ 
Minderhedenbeleid 
Inkomensregeling (Armoede- en  
schuldenbeleid) 
Volksgezondheid 
 
 

12. Jeugdzorg 

Portefeuillehouder: H.R. Bogaards-
Simonse 
Directeur: E.G. de Vries 
Maatwerkdienstverlening 18- 
Maatwerk geescaleerde zorg 18- 
 
 

13. Participeren 

Portefeuillehouder: H.R. Bogaards-
Simonse 
Directeur: E.G. de Vries 
 
Inkomensregeling (bijstandsverlening) 
Begeleide participatie (Sociale 
werkvoorziening en re-integratie en 
participatievoorzieningen Participatiewet) 
Arbeidsparticipatie 
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Programmadoel 
Het is onze ambitie dat onze inwoners maximaal meedoen naar eigen vermogen. Het initiatief 
hiervoor ligt bij inwoners zelf. Het overgrote deel van onze inwoners neemt dat initiatief en 
doet zelfstandig of met hulp van anderen mee. Sommige inwoners redden het echter niet 
alleen. Voor hen willen wij er zijn met passende vormen van ondersteuning afgestemd op de 
specifieke behoefte en dat wat mensen wél kunnen. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018: 
� 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. 

 
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019: 
� De sociale wijkteams ‘Doen!’ vervullen in brede zin een spilfunctie in de maatschap-

pelijke ondersteuning. Door activiteiten te combineren en nieuwe arrangementen te 
ontwikkelen, wordt de benodigde zorg op de meest doelmatige manier geboden. 
Hiervoor zijn structureel middelen nodig. 

� Het Rijk heeft vanaf 2016 nieuwe verdeelmodellen aangekondigd voor de budgetten 
WMO en Jeugd. Voor de WMO betekent dit in Noordoostpolder een bezuiniging van  
€ 1,2 miljoen (17% van het beschikbare budget) en voor Jeugd een bezuiniging van 
€ 1,1 miljoen (10%). De raad wil de decentralisaties budgettair neutraal uitvoeren, dus 
inclusief extra taken, conform het collegeprogramma. Als de bezuinigingen daad-
werkelijk worden doorgevoerd, dan wordt eerst bezien hoe ons vastgestelde beleid in de 
komende jaren budgettair ‘uitpakt’. Als er tekorten ontstaan, vindt overleg plaats met 
het Rijk. Als dit geen oplossingen biedt, moet worden nagedacht over de mogelijkheid 
om beleid bij te stellen. De Koepelreserve kan worden ingezet in de overgangsperiode, 
dat wil zeggen, tot de omvorming van beleid is gerealiseerd. 

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten: 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 

Wij stellen ons ten doel om: 
1. een (preventieve) sociale infrastructuur/voorzieningenstelsel te organiseren; 
2. inwoners die het niet of niet geheel zelf redden te ondersteunen; 
3. meedoen aan de samenleving én de arbeidsmarkt te stimuleren; 
4. vrijwillige inzet te stimuleren en waarderen; 
5. samenwerking tussen formele en informele zorg te ondersteunen; 
6. mantelzorgers te ondersteunen en waarderen; 
7. de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren ten behoeve van divers 
onderwijsaanbod en diverse werkgelegenheid; 

8. het gebruik van accommodaties te stimuleren. 
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Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
Met betrekking tot de overheveling van taken van Rijk naar gemeenten (decentralisaties) 
is op basis van de uitvoeringservaring in 2015 de begroting opgesteld. Bij het opstellen 
hiervan is scherp gekeken naar het gemeentelijk beleid en de hiervoor door het Rijk 
beschikbaar gestelde middelen. Met in de hand de toekomstverwachtingen ten tijde van 
het opstellen van deze begroting is per product binnen de decentralisaties in beeld 
gebracht in hoeverre de huidige organisatie met de beschikbaar gestelde middelen 
uitvoer kan geven aan de doelen uit dit programma. 
 
Hierbij is vastgesteld dat de decentralisaties hebben geleid tot een fors extra beslag op 
de organisatie. Een toename van het aantal contracten dat de gemeente heeft gesloten 
met (zorg)aanbieders, een toename van het cliëntenbestand (en daarmee het aantal 
klantcontacten) en de informatievoorziening voor onze inwoners is sterk geïntensiveerd. 
Tegelijk is vastgesteld dat het totaal aan door het Rijk beschikbaar gestelde middelen 
voor de uitvoer van de decentralisatie ruimte biedt om invulling te geven aan dit extra 
beslag op de organisatie. 
 
Op grond van de huidige inzichten is de formatiebehoefte structureel toegenomen. Naast 
deze structurele inzet van middelen verwachten wij voor 2016 incidenteel budget nodig 
te hebben voor personele inzet, communicatie en ICT-maatregelen. Beide posten vinden 
dekking uit de door het Rijk voor de decentralisaties beschikbare gestelde middelen. 
Hiermee past de uitvoer binnen het speerpunt uit het coalitieakkoord om de 
decentralisatie budgetneutraal uit te voeren. Deze middelen in de vorm van een 
integratie-uitkering ‘3D’s in het sociale domein’ maken onderdeel uit van de uitkering uit 
het gemeentefonds en zijn zodoende geplaatst in programma 5. In de basis zijn deze 
middelen vrij besteedbaar.  
 
In de jaren na 2016 worden de door het Rijk aangekondigde kortingen op de budgetten 
verder geëffectueerd. Hoewel er in het meerjarig perspectief voor de formatiebehoefte 
structureel ruimte blijft, verdwijnt de incidentele ruimte die de rijksbijdrage in deze 
overgangsperiode nog wel biedt. Hierbij kan worden aangetekend dat, zoals omschreven 
in de speerpunten van de perspectiefnota 2016-2019, de Koepelreserve Sociaal Domein 
gevormd is en kan worden ingezet in deze overgangsperiode, dat wil zeggen, tot de 
omvorming van het beleid is gerealiseerd. Hoe deze omvorming er uit komt te zien is 
voor een deel ook nog onbekend, omdat de ontwikkelingen in het sociaal domein juist in 
de komende jaren tot een beeld zal leiden dat “toekomstbestendig” is.  
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streef-
waarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 
Indicatoren uit monitoring sociaal domein    

Monitor publieke gezondheid en sociale 
veiligheid GGD 
� eenzaamheid 
� leefbaarheid (rapportcijfer 
veiligheidsmonitor) 

� sociale leefomgeving (rapportcijfer 
veiligheids-monitor) 

� mentale gezondheid 
a) goede ervaren gezondheid 
b) hoog risico op angst/depressie 

 
5% (2012) 
7,5 
6,5 
 

77% (2012) 
4% (2012) 

 
5% 
7,5 
6,5 
 

77% 
4% 

 
n.n.b. 
n.n.b. 
n.n.b. 
 

n.n.b. 
 

n.n.b. 

Totale uitgaven voor sociale 
basisondersteuning. 

1.744.000 4.042.000 n.n.b. 
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Totale gedeclareerde kosten 
maatwerkvoorzieningen. 

3.712.000 12.236.000 n.n.b. 

Totale instroom nieuwe cliënten in 
maatwerkvoorziening naar type verwijzers. 

n.n.b. n.n.b.  

Percentage van totaal aantal meldingen 
afgezet tegen totaal aantal verstrekte 
maatwerkvoorzieningen. 

n.n.b. n.n.b.  

Totaal aantal cliënten gebruikmakend van 
basisondersteuning. 

n.n.b. n.n.b.  
 
 

Totaal aantal verstrekte 
maatwerkvoorzieningen (incl. hulpmiddelen) 

2.842* 2.700  
n.n.b. 

Totaal aantal cliënten met een 
maatwerkvoorziening (incl. hulpmiddelen) 

1.980* 1.881  

Totale gedeclareerde kosten hulpmiddelen. 1.341.000 1.436.000  
Totaal aantal huishoudens met meerdere 
maatwerkvoorzieningen (meervoudige 
problematiek) 

n.n.b. n.n.b.  

Percentage meldingen (ten opzichte van 
inwoneraantal) bij het AMHK. 

n.n.b. n.n.b.  

Cliëntervaring met betrekking verstrekte 
maatwerkvoorziening. 

n.n.b. n.n.b.  

* 2014 is niet goed te vergelijken met 2016. In 2014 zit de hulp bij huishouden nog in de 
aantallen en zit de nieuwe doelgroep er nog niet bij in. 
 
 
Wat zijn de kaders? 
a) Participatievisie Noordoostpolder 2011, mei 2011. 
b) Sociale structuurvisie, sociaal en vitaal op eigen kracht, 2012.  
c) Gemeenschappelijk kader, krachtig Noordoostpolder, 2012.  
d) Raamovereenkomst Werkcorporatie 2015-2018 
e) Beleidsplan sociaal domein 2015-2018  
f) Deelplannen sociaal domein 2015-2018  
g) Uitvoeringsprogramma Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 
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Pijler 11 Wmo en Volksgezondheid 
Bij de maatschappelijke ondersteuning wordt uitgegaan van de eigen kracht van 
inwoners. Er wordt eerst gekeken wat mensen zelf kunnen, eventueel samen met 
mantelzorgers, familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Als blijkt dat inwoners 
ondersteuning nodig hebben, kan een algemene voorziening de oplossing zijn. Is dat niet 
afdoende, dan wordt samen met de inwoner onderzocht of een maatwerkvoorziening 
passend is. Voor de ondersteuning wordt in veel gevallen een eigen bijdrage gevraagd. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018: 
� 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. 

� 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. 
 

Speerpunten uit de perspectiefnota 2015-2019: 
� De WMO is uitgebreid. Er zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten 

bijgekomen: gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de 
gestelde kwaliteitseisen van de voorzieningen die worden geboden vanuit de WMO. 

� De participatiesamenleving ontwikkelt zich tot een netwerk- en informatiesamenleving. 
Om mee te doen heb je informatie nodig. Voor sommige groepen, vooral ouderen en 
vreemdelingen, is dat nog best lastig. Welzijnsbeleid moet hierop anticiperen en deze 
groepen in beeld hebben – en houden. 

� Het Vrouwencentrum komt al jaren tegemoet aan de grote behoefte die er bestaat aan 
een veilige, inspirerende ontmoetingsplek, vooral bij allochtone vrouwen. Het Vrouwen-
centrum zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van een groot aantal enthousiaste 
vrijwilligers. 

� Er is sprake van een grotere toestroom van vluchtelingen. De verwachting is dat dit zich 
de komende jaren nog voortzet. We willen de situatie in de gemeente monitoren en de 
landelijke ontwikkelingen volgen.  

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, perspectiefnota 2016-2019 en overige specifieke aandachtspunten: 
 
Deelplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015-2018 

1. Het bevorderen van sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid. 
2. Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 
3. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers om hun taak uit te kunnen voeren. 
4. Het vroegtijdig vaststellen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. 
5. Het voorkomen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig hebben  
6. Het bieden van algemene voorzieningen aan inwoners die maatschappelijke 
ondersteuning nodig hebben. 

7. Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en 
participatie aan ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen kracht, met 
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale 
netwerk niet of onvoldoende in staat zijn.  

8. Het bieden van maatwerkvoorzieningen aan personen die niet in staat zijn zich op eigen 
kracht te handhaven in de samenleving en beschermd wonen of opvang behoeven in 
verband met psychische of psychosociale problemen of omdat zij de thuissituatie 
hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van 
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huiselijk geweld. 
9. Het bieden van cliëntondersteuning. 
10. Het bieden van een luisterend oor en advies. 
 

Deelplan Volksgezondheid 2015-2018 

1. Blijvende aandacht voor een gezonde leefstijl. 
2. Extra aandacht voor chronische aandoeningen. 
3. Vroegtijdige signalering en onderkenning dementieproblematiek. 
4. Eenzaamheid tegengaan. 
5. Bewaking van het aanbod eerstelijnszorg. 
6. Waarborgen van de spoedpost huisartsen. 
 

Deelplan Minimabeleid 2015-2018 

1. Inwoners met een laag inkomen en hun kinderen doen mee aan de samenleving. 
2. Inkomensondersteuning voor inwoners met een laag inkomen. 

 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
� De demografische druk loopt op, waardoor de vraag naar zorg (in de thuisomgeving) 
en de druk op mantelzorg, (zorg)vrijwilligers en eerstelijnsvoorziening zal toenemen. 

� Inwoners hebben minder te besteden dan gemiddeld in Nederland en er is sprake 
van toenemende schuldenproblematiek. 
 

Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. Het vroegtijdig 
vaststellen dat inwoners 
maatschappelijke 
ondersteuning nodig 
hebben  

Doorontwikkelen teams Doen!  

a) Er wordt zonodig een regieapplicatie aangeschaft waar de 
teams Doen! uniform in kunnen registreren. 

b) Transformatie van de lokaal ingekochte producten 
dagactiviteiten en ondersteuning onder andere door het 
versterken eigen kracht, van aanbodgericht naar 
vraaggericht; verschuiving van zorg naar welzijn. 

c) Transformatie van regionaal ingekochte zorg en de 
ombuiging van regionale zorg naar lokale zorg. 

d) Training van de teams met als uitgangspunt het 
klantenperspectief en het aanleren van een ander 
handelingsrepertoire en integraal werken. Het integrale 
werken is van belang voor het uitgangspunt van 1 gezin 
en 1 plan, maar ook voor het aansluiten bij de behoefte 
van de wijken en dorpen. 

 
Doorontwikkelen VIA-punten 

e) De VIA-punten leren elkaar kennen door het lopen van 
stage bij elkaar. Hierdoor wordt de samenwerking en het 
integraal werken versterkt.  

f) Het instrument Wiki voor het uitwisselen van kennis en 
informatie wordt door de VIA-punten gevuld. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er wordt onderzocht of er een regie applicatie is 
die past bij de werkzaamheden en het proces van 
DOEN! Uitgangspunt is dat de applicatie de 
werkzaamheden ondersteunt en inzicht geeft in de 
voortgang van de ondersteuning en verbinding 
legt naar de gemeentelijke administratie. 
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b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Drie werkgroepen buigen zich over de 
transformatie van de lokaal ingekochte producten. 
De werkgroepen zijn op leeftijdsgroepen 
ingedeeld. Er is een werkgroep jeugdproducten 0 – 
12 jaar, een werkgroep jeugd/wmo producten van 
12 – 22 jaar en een werkgroep wmo producten 
voor 22 jaar en ouder. Partijen worden uitgedaagd 
om de klant centraal te stellen en instelling 
overstijgend te denken. In de zomer zijn de eerste 
zorgproducten gereed. De raad wordt 
geïnformeerd over de resultaten. 
 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt om 
het zorglandschap in Flevoland te transformeren. 
Hiervoor zijn een aantal projecten gestart, die de 
ombuiging van regionale zorg naar lokale zorg 
realiseren. Daarnaast is in de inkoop van jeugd-
ggz voor 2016 afgesproken dat onderdelen van de 
jeugd-ggz lokaal invulling krijgen. Hierover hebben 
wij afspraken gemaakt met aanbieders. 
 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De teams worden getraind door de 
transformatiewerkplaats Windesheim Flevoland. 
De training sluit aan bij de behoefte van DOEN! 
teams. Er wordt onder meer getraind op 
vraagverheldering, samenredzaamheid, eenheid 
van taal, co-creatie op basis van DOEN! casuïstiek. 
Een ander onderdeel van de training is, is dat 
casussen waar nodig worden geëvalueerd met 
behulp van de effectenmonitor. De evaluatie 
gebeurt samen met hulpvrager en professional.  
 

 

e) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er is een gezamenlijke training gevolgd en 
werkafspraken krijgen steeds meer vorm. De 
stages zijn nog niet allemaal afgerond. Op iedere 
locatie is een bijeenkomst belegd. Hierin wordt 
casuïstiek besproken en wordt een presentatie 
gegeven over welke rol het VIA-punt 
(moederorganisatie) speelt in het maatschappelijk 
middenveld. 
  

 

f) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Inmiddels is de sociale kaart van de GGD 
beschikbaar voor de VIA-punten. Wiki wordt 
verder gevuld.  

2. Het bevorderen van 
sociale samenhang, 
veiligheid en leefbaarheid 

a) Ondersteunen bij het ontwikkelen van dorpsplannen. 
b) Opzetten van structuur waarbij IGW wordt gelinkt aan het 
sociaal domein. 

c) Ondersteunen opzet buurt/straatcontacten in de wijk.  
d) Ontwikkelen stimuleringsfonds bewonersinitiatieven in 
relatie tot heroverweging subsidiebeleid. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Per dorp is er een gemeentelijke coördinator die 
aanspreekpunt is bij de uitvoering van de 
dorpsplannen. Daarmee is de verbinding tussen 
dorp en gemeentehuis geborgd. 
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b) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Deze structuur is onderhanden. Er zijn gesprekken 
voor de afstemming tussen de werkzaamheden 
IGW en de zorgstructuur.  

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 

De buurtcoaches van Carrefour en IGW zijn in de 
wijken en dorpen actief bezig met de contacten 
tussen inwoners.  

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Is onderdeel van de herijking van het 
subsidiebeleid en wordt toegelicht in programma 
2, pijler 4, nummer 6.  

3. Het voorkomen en 
bestrijden van huiselijk 
geweld  

a) Opzet en doorontwikkeling regionaal Advies- en Meldpunt 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling Veilig Thuis 
Flevoland.  

b) Doorontwikkelen (boven)lokaal steunpunt huiselijk geweld 
en kindermishandeling Noordoostpolder en Urk en 
Interventie-overleg. 

c) Tijdelijk huisverbod meer preventief inzetten 
d) Samenwerking politie, sociale teams en lokaal SHK 
bevorderen. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Het regionaal AMHK Veilig Thuis is opgezet en 
functioneert. Op dit moment wordt gewerkt aan de 
doorontwikkeling van Veilig Thuis, zodat Veilig 
Thuis haar expertise optimaal in kan zetten bij 
situaties waarin sprake is van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Het (boven)lokaal steunpunt kindermishandeling 
en huiselijk geweld Noordoostpolder Urk is actief 
en werkt naar behoren. Er zijn actieve 
verbindingen gelegd met o.a. Veilig Thuis, de 
Doen! teams, Mercatus en Politie. Er blijft continue 
afstemming plaatsvinden om door te ontwikkelen 
waar nodig. 
 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Zorggroep Oude en Nieuw Land, Mercatus, de 
Gemeentelijke Kredietbank en gemeente 
Noordoostpolder hebben met elkaar afspraken 
gemaakt om het tijdelijk huisverbod meer 
preventief in te zetten. In het tweede kwartaal van 
2016 worden de gemaakte afspraken geëvalueerd. 
 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er zijn samenwerkingsafspraken tussen politie, 
sociale teams en het lokaal steunpunt huiselijk 
geweld. De politie meldt casussen huiselijk geweld 
bij het steunpunt. Het steunpunt bepaalt in 
afstemming met het sociale team hoe de casus 
wordt opgepakt. 
 

 

4. Het ondersteunen van 
mantelzorgers en 
vrijwilligers om hun taak 
uit te kunnen voeren  

a) Ondersteunen van mantelzorgers door onder andere 
lotgenotengroepen, informatie, advies en begeleiding, 
emotionele steun, praktische hulp en respijtzorg. 

b) Organiseren van de Dag van de mantelzorg. 
c) Doorontwikkelingen van de vrijwillige vervoer-service met 
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partners en doorontwikkelen website jonge vrijwilligers. 
d) Vormgeven samenwerking scholen, Carrefour en gemeente 
met betrekking tot de maatschappelijke stage voor het 
jaar 2017. 

e) Aandacht voor vrijwilligerswerk als participatie-vorm; 
mogelijkheden voor vrijwilligers die extra aandacht vragen 
verder ontwikkelen en kansen creëren. 

f) Ondersteunen van vrijwilligers door vertalen van 
maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en makelen 
van maatschappelijke spelers, versterken effectieve 
ondersteunings-infrastructuur, promoten en waarderen 
vrijwilligerswerk en kennis en ervaring borgen en 
vastleggen. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Betreft uitvoering van reguliere taken. Er zijn twee 
cursussen voor mantelzorgers gestart. Naar 
aanleiding van de cursus over dementie wordt 
geïnventariseerd of er behoefte is aan 
lotgenotencontacten. Deze worden gefaciliteerd 
voor Carrefour. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Deze activiteit wordt jaarlijks uitgevoerd door 
Carrefour. Het waarderen van mantelzorgers wordt 
daarbij meegenomen. Zowel de Dag van de 
Mantelzorger, Nominatie van mantelzorger van het 
jaar als de uiting van waardering vinden plaats in 
november. 
 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Het gebruik van de vrijwillige vervoersservice 
middels inzet van de rolstoelbus kan meer worden 
geoptimaliseerd. In afstemming met één van de 
partijen die het meest de rolstoelbus benut, is 
overeengekomen dat zij de rolstoelbus 
overnemen. In de overeenkomst met die partij 
wordt meegenomen dat burgers (via kanalen van 
Carrefour) nog steeds gebruik van de bus kunnen 
maken voor activiteiten/uitstapjes, met inzet van 
vrijwillige chauffeurs. Individuele vragen voor 
vervoer nemen af. In verschillende dorpen is oog 
voor een nieuwe vorm van afspreken over ‘samen 
rijden’, via Samobiel. 
 
In de doorontwikkeling van de website jonge 
vrijwilligers zijn er verschillende contacten met 
scholen die structureler vrijwillige inzet willen in 
groepsverband voor leerlingen in het kader van 
burgerschap. Met ROC Friese Poort wordt invulling 
gegeven aan een loopbaandag waar ook het 
onderwerp vrijwilligerswerk op het programma 
staat. Op de website is een ruime keuze aan 
vacatures die aansluiten bij jongeren, zowel 
eenmalige activiteiten als terugkerende klussen. 
 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 

Hier wordt binnenkort nader vorm aan gegeven. 
Elk jaar wordt dit opnieuw besproken met 
Carrefour en de scholen. Op de nieuwe website  
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voor jonge vrijwilligers (JONGinNOP) staan 
vacatures die specifiek zijn voor jonge vrijwilligers. 
Deze site is ontwikkeld om te borgen, dat na de 
maatschappelijke stage jongeren worden 
gestimuleerd om zich ook na de stage te blijven 
inzetten als vrijwilliger. 
 

e) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In de vacaturebank van het Vrijwilligerspunt 
krijgen vrijwilligers de kans zichzelf te presenteren 
aan organisaties en verenigingen die vrijwilligers 
zoeken. In die persoonlijke presentatie benoemen 
vrijwilligers hun kwaliteiten en mogelijkheden. 
Vanuit ‘Bewegen naar Meedoen’ begeleiden we 
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben 
om een stap te zetten naar vrijwilligerswerk of een 
andere vorm van participatie. Deze mensen komen 
o.a. binnen bij het Vrijwilligerspunt, de 
buurtwerker of VIA. In het traject van de 
werkgroep Innovatie 22+ zien wij, in 
samenwerking met betrokken partijen, kansen 
voor de inzet van vrijwillige maatjes die mensen 
helpen in hun vrijwilligerswerk als zij dit niet 
zelfstandig kunnen. 
 

 

f) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Het vrijwilligerspunt bouwt het onderdeel ‘leren’ 
uit. In het eerste half jaar is de vernieuwde poort 
op de website in gebruik waarop 
maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en 
burgers eigen aanbod in beeld brengen en burgers 
zich eenvoudig kunnen oriënteren en inschrijven 
op cursussen en workshops. 
 

 

5. Het voorkomen dat 
inwoners maat-
schappelijke onder-
steuning nodig hebben  

a) Het voorkomen en verminderen van alcoholgebruik door 
jongeren (gezonde leefstijl). 

b) Het verbinden van activiteiten gericht op voorkomen en 
verminderen alcoholgebruik met activiteiten vanuit 
handhavingsbeleid Drank- en Horecawet. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Tactus organiseert in samenwerking met o.a. 
politie en Carrefour preventie rond overmatig 
alcoholgebruik. Dit gebeurt op vindplaatsen bijv. 
de schoolklas en het Pieperfestival. Ouders worden 
bereikt en betrokken via social media. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 

De gemeente heeft gekozen voor een preventieve 
aanpak. Door voorlichting en preventieve 
activiteiten zoals Keetkeur.   

6. Het bieden van algemene 
voorzieningen aan 
inwoners die maat-
schappelijke onder-
steuning nodig hebben  

- Het bieden van algemene voorzieningen gericht op de 
netwerkversterking van kwetsbare personen en ter 
voorkoming dat inwoners verder in de keten van zorg 
terechtkomen en een beroep gaan doen op dure 
voorzieningen  

- Doorontwikkelen en opzetten algemene voorzieningen in 
wijken en dorpen waar laagdrempelige dagactiviteiten 
worden aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
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bestaande voorzieningen en accommodaties. Deze 
voorzieningen zijn voor mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke, psychische beperking en/of beperkingen in 
verband met ouderdom. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De algemene voorziening voor Schoonmaak- 
ondersteuning per maart 2015 loopt goed. Het 
gebruik van de bijzondere bijstand voor deze 
voorziening door inwoners met een laag inkomen 
en vermogen stabiel ten opzichte van vorige 
periode. 
Door de uitspraak van de CRvB over hulp bij 
huishouden op 18 mei 2016 bestaat de kans dat 
we het beleid moeten heroverwegen. Na de 
uitspraak worden scenario’s aan u voorgelegd over 
het vormgeven van de hulp bij huishouden per 
2017. De algemene voorziening wordt hierin zo 
mogelijk meegenomen. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De huidige algemene voorziening dagactiviteiten 
loopt op 31 december 2016 af. Deze algemene 
voorziening is namelijk ingestoken vanuit zorg en 
aansluitend bij de uitgangspunten voor het sociaal 
domein is er behoefte aan een algemene 
voorziening die insteekt vanuit welzijn, eigen 
kracht en preventie. Op dit moment wordt er 
onderzocht op welke manier een nieuwe algemene 
voorziening dagactiviteiten vormgegeven kan 
worden. 
 

 

7. Het bieden van maat-
werkvoorzieningen ter 
ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en 
participatie aan inge-
zetenen van de 
gemeente die daartoe op 
eigen kracht, met 
gebruikelijke hulp, met 
mantelzorg of met hulp 
van andere personen uit 
hun sociale netwerk niet 
of onvoldoende in staat 
zijn 

a) Breed aanbod van maatwerkvoorzieningen gericht op 
wonen, zich verplaatsen in en m de woning en deelname 
aan het maatschappelijk verkeer. Ondersteuning, 
dagactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend 
verblijf is beschikbaar, met maximale keuze vrijheid voor 
de inwoner. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Voor de maatwerkvoorzieningen ondersteuning, 
dagactiviteiten, persoonlijke verzorging en 
kortdurend verblijf 18+ en 18- is in 2014 een 
traject van bestuurlijk aanbesteden gevolgd. Met 
de circa 50 gecontracteerde zorgaanbieders vindt 
in 2016 via door de gemeente georganiseerde 
inspiratietafels en individuele gesprekken een open 
dialoog plaats over onder andere transformatie, 
innovatie, samenwerking en tarieven. 
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Voor de duur van bijna 2 jaar worden de 
huishoudelijke hulp toelage (HHT) middelen 
ingezet om ZONL langer de tijd te geven om 
medewerkers hulp bij huishouden te begeleiden 
van werk naar werk. Tot op heden is er een 
geringe afname van het gebruik van de HHT door 
de uitstroom van medewerkers. Op 1 maart 2015 
maakten 320 inwoners gebruik van de algemene 
voorziening via ZONL en een jaar later maken 258 
inwoners nog hiervan gebruik. Op 1 maart 2015 
waren in Noordoostpolder 98 medewerkers (33,9 
fte) van ZONL behouden voor werk en een jaar 
later zijn nog 89 medewerkers (31,9 fte) 
werkzaam bij ZONL. Er zijn dus op 1 maart 2016 9 
medewerkers uitgestroomd bij ZONL. 
Van het oorspronkelijke budget 2015 ad € 753.564 
is € 464.167 niet besteed. Het oorspronkelijke 
budget is gebaseerd op de uren vóórafgaand aan 
de heronderzoeken in het najaar 2014.  
 
De contracten voor de maatwerkvoorziening “oude 
HH2” lopen af op 31 december 2016. De nieuwe 
aanbesteding hulp bij huishouden moet uiterlijk 1 
januari 2017 gereed zijn.  
 
Er loopt een procedure bij de CRvB. De vraag is of 
de huidige uitvoering past in de kaders van de 
WMO 2015. De uitspraak volgt op 23 mei. Op 
basis van deze uitspraak worden scenario’s aan u 
voorgelegd over het vormgeven van de hulp bij 
huishouden per 2017. 
  
U ontvangt een voorstel met opties hoe om te 
gaan met de niet bestede HHT-middelen 2015 en 
de verwachte niet bestede middelen 2016. 

8. Het bieden van 
maatwerkvoorzieningen 
aan personen die niet in 
staat zijn zich op eigen 
kracht te handhaven in 
de samenleving en 
beschermd wonen of 
opvang behoeven in 
verband met psychische 
of psychosociale 
problemen of omdat zij 
de thuissituatie hebben 
verlaten, al dan niet in 
verband met risico’s voor 
hun veiligheid als gevolg 
van huiselijk geweld  

a) Sluitende keten van maatschappelijke opvang door inzet 
preventie huisuitzettingen, Servicepunt Emmeloord en 
nazorg noodopvang 

b) Uitvoering (laten) geven aan uitvoeringsplan Kompas 
Flevoland 2015-2017. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er zijn afspraken gemaakt rondom preventie 
huisuitzetting (zie 3c), waarin ook de verbinding 
met Doen! is opgenomen. Daarnaast is het belang 
van een sluitende keten van maatschappelijke 
opvang onderwerp van gesprek in de verschillende 
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overleggen rondom dit thema om daarmee de 
sluitende keten te borgen en te optimaliseren. 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er zijn voor de verschillende thema’s binnen het 
Regionaal Kompas Flevoland, waaronder 
Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en 
Beschermd Wonen, uitvoeringsplannen opgesteld 
waarmee uitvoering wordt gegeven aan het 
Regionaal Kompas Flevoland 2015-2017. 
 

 

9. Het bieden van 
cliëntondersteuning 
en een luisterend oor 
en advies 

a) Doorontwikkeling cliëntondersteuning in relatie tot de 
teams Doen! 

b) Luisterend oor is landelijk ingekocht bij Sensoor.  

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Cliëntondersteuning voor onze inwoners is 
georganiseerd in samenhang met de sociale 
teams. 
MEE IJsseloevers voert onder andere 
cliëntondersteuning uit. Zij functioneren niet 
binnen 
de sociale teams, maar zijn specialist in de 
specialistenschil. 
 
Aanvankelijk was het voor MEE moeilijk om 
verbinding te krijgen met de sociale teams en 
invulling te geven aan hun nieuwe rol en positie. 
Vanaf de tweede helft van 2015 is hier verbetering 
in opgetreden, onder andere door verduidelijkende 
gesprekken die hierover met de Doen! teams zijn 
gevoerd in het laatste kwartaal van 2015. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Het luisterend oor is landelijk georganiseerd bij 
Sensoor. Hiervoor is een uitname uit het 
gemeentefonds gedaan na een besluit binnen de 
VNG. 

 

 
Volksgezondheid  
10. Blijvende aandacht 

voor een gezonde 
leefstijl  

 
 

a) Bestaande inzet voor welzijn op recept omvormen tot een 
aanpak tot bestrijding van sociaal economische 
gezondheidsachterstanden via de impulsgelden Gezond in 
de Stad. 

b) Plan van aanpak uitwerken in samenspraak en afstemming 
met uitvoeringspartners. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In het 1e kwartaal is de start gemaakt met 
GezondIn NOP als opvolger van Welzijn op recept. 
Er is een kerngroepje gevormd bestaande uit 
gemeente, Carrefour en de GGD. Uitgangspunt is 
beter bereik van inwoners met gezondheids-
achterstanden als gevolg van sociaal economische 
factoren (inkomen/opleiding). 
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b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Per 14 maart is de kwartiermaker GezondInNOP bij 
Carrefour gestart met de werkzaamheden: eerste 
verkenning in de wijk West (sociaal team 2) en op 
basis hiervan opstellen van plan van aanpak. Dit is 
gereed in het 2e kwartaal. 
 

 

11. Extra aandacht voor 
chronische 
aandoeningen 

 

a) Met ziekenhuispartners overleggen over een adequate 
ondersteuning van de 1e lijnszorg (1 ½ lijnszorg) m.b.t. de 
groep chronisch zieken en ouderen. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Met ziekenhuispartners vindt overleg plaats op basis 
van hun recente intentieverklaring “Waarborgen 
zorg in Noordoostpolder en op Urk”. 
De betrokkenheid van de huisartsen is hierbij een 
belangrijk aandachtspunt. 
 

 

12. Vroegtijdige 
signalering en 
onderkenning 
dementieproblematiek 

a) Met huisartsen in regulier overleg aan de orde stellen het 
belang van vroegtijdige signalering en onderkenning van 
dementie-problematiek. 

b) Via subsidie (Carrefour) waarborgen van adequate 
ondersteuning van mantelzorgers. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In het regulier overleg met de huisartsen over de 
zorg in het Sociaal domein wordt het tijdig 
signaleren en onderkennen van vormen van 
dementie regelmatig besproken. 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Met de structurele activiteitensubsidie voor 
mantelzorgondersteuning en de subsidie voor het 
mantelzorgcompliment wordt hieraan uitvoering 
gegeven. 

 

13. Eenzaamheid 
tegengaan 

a) Doorontwikkeling van inloopactiviteiten, dagactiviteiten 
gezamenlijk maaltijdgebruik en individuele 
netwerkversterking. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De dagactiviteiten worden in 2016 nog op basis van 
de bestaande afspraken op 4 locaties door ZONL 
georganiseerd.  
 
In 2016 wordt de opzet van andere vormen van een 
algemene voorziening dagactiviteiten verkend. Inzet 
is invoering hiervan met ingang van 2017. 
 

 

14. Bewaking van het 
aanbod eerstelijnszorg 

a) In samenwerking met de GGD monitoren van 
huisartsenbestand in relatie tot aantal inwoners. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Aan de hand van de monitor ROS (regionale 
ondersteuningsstructuur 1e lijn) regio Flevoland 
wordt het niveau van aanwezigheid 1e lijns-
gezondheidsvoorzieningen gemonitord. De 
verantwoordelijkheid voor aantal en kwaliteit van 1e 
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lijnsberoepsbeoefenaren ligt overigens bij de 
ziektekostenverzekeraars (waar onder Achmea). 
 

15. Waarborgen van de 
spoedpost huisartsen 

a) Vinger aan de pols bij Medrie, Antonius, GGD en Achmea 
over behoud spoedpost bij ziekenhuis. 

b) Partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van een duurzaam model van de acute zorg. 

 
MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Medrie is vanaf 2016 volledig verantwoordelijk voor 
het beheer van de huisartsen-spoedpost in avond 
nacht en weekend. Dit wegens het vervallen van de 
beschikbaarheidsbijdrage die Antonius hiervoor in 
de afgelopen jaren deels heeft ingezet voor 
aanwezigheid van een verpleegkundige en bewaker.  
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Tussen de ziekenhuizen en ZONL zal op basis van 
hun intentieverklaring worden gewerkt aan een 
duurzaam model voor de zorg in Noordoostpolder / 
Urk. De spoedeisende hulp zal onderdeel (moeten) 
uitmaken van dit model. De gemeente wordt bij de 
ontwikkeling betrokken. 
 

 

 
Minimabeleid 
16. Bevorderen van participatie van 

inwoners (en hun kinderen) met 
een laag inkomen 

 
 

a) Het bieden van schuldhulpverlening, waaronder: 
� schulden oplossen; 
� budgetbeheer en bewindvoering; 
� voorkomen en vroeg-signaleren van schulden; 
� nazorg bij afloop van schuldsanering; 
� versterking financiële competenties van 
inwoners (budgetcoaches en budgetcursussen). 

b) Materiële ondersteuning voor financieel 
kwetsbare groepen via: subsidie aan 
voedselbank; meedoen-bon voor jongeren en 
ouderen; witgoedregeling. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De technische uitvoering van schuldhulpverlening is 
geheel belegd bij de Gemeentelijke Kredietbank 
(GKB Assen). Voor de uitvoering van preventieve- 
en nazorg componenten in de schulddienstverlening 
zijn subsidies verleend aan Humanitas en ZONL. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Subsidie aan Voedselbank is verstrekt. Uitvoering 
van de Meedoen-regelingen zoals voorzien. Het 
gebruik van de regelingen wordt gestimuleerd door 
grotere bekendheid te geven aan het bestaan van 
de regelingen. 
 

 

17. Inkomensondersteuni
ng voor financieel 
kwetsbare groepen 

 
 

a) Doorontwikkelen en actualiseren van financiële regelingen 
voor minima, waaronder: 

� bijzondere bijstand; 
� forfait vergoeding meerkosten voor chronisch zieken en 
gehandicapten; 

� collectieve zorgverzekering; 
� maaltijdstrippenkaart. 
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MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Collectieve zorgverzekering is met ingang van 1 
januari 2016 beëindigd. De overige regelingen voor 
minima worden uitgevoerd zoals voorzien. 
Actualisering van beleidsregels bijzondere bijstand 
is continu proces. 
Op verzoek van de Raad wordt het minimabeleid 
(inclusief regelingen) dit jaar geëvalueerd. 
 

 

18. Bevordering 
participatie 
vreemdelingen en 
etnisch-culturele 
minderheden  

 

a) Maatschappelijke begeleiding voor verblijfsgerechtigde 
vreemdelingen (ex-asielzoekers). 

b) Volwasseneneducatie/taalaanbod voor arbeidsmigranten. 
c) Ondersteuning participatie en emancipatie van allochtone 
vrouwen. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Voor de maatschappelijke begeleiding van 
vergunninghouders is een plan ingediend door 
Vluchtelingenwerk. Het plan wordt in breder 
verband nog besproken met ketenpartners bij 
integratie van vergunninghouders. 
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Taalaanbod voor arbeidsmigranten wordt uitgevoerd 
door ROC Friese Poort in het kader van 
volwasseneducatie op grond van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (WEB). 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 

Het Vrouwencentrum Noordoostpolder wordt voor 
deze taak gesubsidieerd. 

 

 
Hoe meten we dat? 
Indicator Feitelijke 

waarde 
2014 

Streef- 
waarde 
2016 

Status ten 
tijde van 
voorjaars-
rapportage 

2016 
Indicatoren uit monitoring sociaal domein    

Het percentage vrijwilligers afgezet tegen het 
Flevolands gemiddelde. 

40% / 26% 
Flevoland 

40% 40% 

Totaal aantal inwoners dat beroep doet op  
mantelzorgondersteuning. 
- 65+ mantelzorg ontvangen 
- 18+ mantelzorg gegeven 

 
 

14% 
15% 

 
 

14% 
15% 

 
 

14% 
15% 

Het percentage mantelzorgers dat zwaar belast is 
afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. 

11% / 14% 
Nederland 

11% 11% 

Het aantal huishoudens in budgetbeheer  317 286 n.n.b. 
Uitstroom van aantal huishoudens uit 
budgetbeheer 

83 100 25 

Aantal verstrekkingen forfaitvergoeding Chronisch 
zieken 

340 340 n.n.b. 

 
Wat zijn de kaders? 
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2013-2017 
- Verordening Wmo 2015  
- Beleidsregels Wmo 2015 
- Besluit Wmo 2015 
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Pijler 12 Jeugdzorg 
Krachtige levendige wijken en dorpen waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, 
hun talenten kunnen ontwikkelen en als actief burger deelnemen aan de samenleving. 
Kinderen die hierin belemmeringen ervaren, moeten ondersteund worden. Prioriteit wordt 
hierbij gegeven aan kinderen die dreigen uit te vallen op school of thuis door een 
onveilige situatie thuis, op school, bij ‘vrienden’ of in de wijk, ontwikkelingsachterstand, 
leerachterstand of gedragsproblematiek. De ondersteuning van jeugdigen is gericht op 
het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren binnen 
gezinnen en hun directe omgeving waardoor kinderen kunnen (blijven) spelen, leren en 
ontwikkelen. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018: 
� Wij pakken jeugdcriminaliteit aan. Drugs en alcohol horen niet in het straatbeeld. We 

geven voorlichting over de gevaren van verslaving en treden streng op bij overlast.  
 

Speerpunten uit de perspectiefnota 2015-2019: 
� De jeugdhulp sluit nog niet goed aan op de eigen kracht en de sociale netwerken van 

kinderen, ouders en verzorgers. Preventieve inzet kan duurdere jeugdhulp voorkomen. 
Daarom wil de gemeente inzetten op preventieve programma’s zoals bijvoorbeeld 
Homestart (dit betreft opvoedondersteuning door vrijwilligers) en Perspectiev (aanpak 
Multi probleemjongeren). Dit wordt gedekt vanuit de decentralisatiemiddelen 

 
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, perspectiefnota 2016-2019 en overige specifieke aandachtspunten: 
Deelplan Jeugd 2015-2018 
� Er wordt een toename zichtbaar van het inschakelen van het eigen netwerk/informele 

zorg/vrijwilligersinzet/ervaringsdeskundigen. 
� Er vindt een beweging plaats van de zware vormen van jeugdhulp naar lichtere vormen 

van hulp. 
� Er vindt een beweging plaats van lichtere vormen van jeugdhulp naar preventie. 
� Er vindt een toename plaats van het aantal nieuwe ambulante vormen van hulp 

aansluitend in een gezin. 
� Er vindt een afname plaats van de traditionele residentiële kindplaatsen. 
� Er is een toename van (netwerk)pleegzorg. 
� Er is sprake van een afname van jeugdbeschermingsmaatregelen. 
� Er is sprake van afname van jeugdreclassering. 

 
 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
Het aantal echtscheidingen neemt toe en specifiek daarbij het aantal vechtscheidingen. 
Zorgaanbieders geven aan dat de verzoeken om jeugdhulp steeds vaker te maken 
hebben met echtscheidingsproblematiek. Binnen de gemeente is er ruimte om 
alleenstaande ouders met kinderen na echtscheiding op te nemen, waardoor het aantal 
verzoeken om jeugdhulp met deze context vrij groot is en toeneemt. Er is in dit kader 
behoefte aan nieuwe programma’s specifiek gericht op deze problematiek. 
Langzaam maar zeker wordt zichtbaar dat de gemeente een grote populatie kinderen 
herbergt met autisme of een stoornis in het autistisch spectrum. 
 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Jeugdhulp  
1. Jongeren en gezinnen 
maken meer gebruik van 
eigen kracht, het eigen 
netwerk, 

a) Specifiek voor jongeren een ervaringsdeskundigenpool 
opzetten bij JonginNop. 

b) Verder ontwikkelen van programma’s waarbij vrijwilligers een 
belangrijke rol hebben. 
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ervaringsdeskundigen, 
vrijwilligers 
 
Jongeren en gezinnen 
maken meer gebruik van 
laagdrempelige vormen 
van hulp (thuis, dichtbij) 
 
Minder kinderen in 24-
uursverblijf (traditionele 
residentiële 
voorzieningen) 
 
Kinderen en jongeren 
met een stoornis, 
handicap, chronische 
ziekte een perspectief 
bieden 
 

 

c) Het ontwikkelen van meer preventieve vormen van hulp zoals 
de doorontwikkeling van programma’s als opstapje in andere 
vormen van hulp. 

d) Passende programma’s ontwikkelen in relatie tot 
echtscheidingsproblematiek, vormen van 
ouderschapsbemiddeling en omgangshuizen. 

e) Inzetten van GGZ-expertise thuis, op school, bij andere 
zorgaanbieders. 

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

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

 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 

Het ontwikkelen van een ervaringsdeskundigenpool 
heeft even lagere prioriteit gehad in verband met 
het in gang zetten van de andere onderdelen. 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In casuïstiek wordt steeds meer gekeken waar 
vrijwilligers een rol kunnen hebben, maar ook bij 
nieuw aanbod van jeugdhulp wordt nadrukkelijk 
gekeken wat de rol van vrijwilligers kan zijn. Met 
Home-start, opvoedondersteuning door vrijwilligers, 
zijn er afspraken om breder in te zetten dan alleen 
de leeftijd 0 tot 6 jaar. 
 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er vindt een doorontwikkeling plaats van Opstapje 
en daarnaast worden ook andere vormen van hulp 
ontwikkeld. Een nieuwe invulling wordt gegeven aan 
pedagogisch werken vanuit welzijn. 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Zowel met Triade als Vitree zijn er afspraken 
gemaakt over ouderschapsbemiddeling. Omgang 
wordt vooralsnog op casuïstiekniveau bekeken. Er 
worden passende oplossingen gezocht. 

 

e) Kristiaan Strijker 
 

 
 
 

Er zijn afspraken gemaakt met zorgaanbieders om 
hier invulling aan te geven. Ook worden er met 
lokale aanbieders van GGZ voorliggende 
voorzieningen voor Jeugd-GGZ ontwikkeld. 

 

f) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Er zijn diverse varianten logeren beschikbaar 
gekomen. Momenteel werkt een projectgroep vanuit 
de regio aan de mogelijkheden tot uitstroom van 
24-uursverblijf. Op basis hiervan wordt bekeken wat 
er voor nodig is om gezinnen zodanig te 
ondersteunen dat 24-uursopvang steeds minder 
vaak nodig is. 
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g) Kristiaan Strijker 
 
 

Momenteel zijn de ervaringen met de 
levensloopregisseur positief. Er wordt gewerkt aan 
verdere ontwikkeling hiervan.  

2. Optimalisering 
aansluiting Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) op 
DOEN!-teams 

a) Aanpassen van het ESAR protocol. 
b) Plan van aanpak aansluiten bij DOEN!-teams. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

ESAR is een digitaal instrument voor het signaleren 
van risico’s dat er voor zorgt dat professionals 
elkaar snel kunnen bereiken bij zorgelijke signalen 
over kinderen tot 23 jaar. ESAR is sinds november 
2015 uitgebreid met twee nieuwe kenmerken. Zo 
koppelt ESAR nu meldingen van verschillende 
kinderen van één ouder aan elkaar. Ook worden in 
ESAR verschillende kinderen die op één adres 
wonen gekoppeld. Dit laatste geldt niet voor 
kinderen die in een instelling wonen.  
Het ESAR-protocol wordt hierop momenteel 
aangepast.  
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 

Onderdeel van de aanpassing van het ESAR protocol 
is de aansluiting van ESAR bij DOEN!  

 

3. Aansluiting preventief 
jeugdbeleid op jeugdhulp  

a) In samenhang met de ontwikkeling jeugdhulp. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Bij de lokale en regionale inkoop wordt rekening 
gehouden met het aanbod van en de aansluiting op 
preventief jeugdbeleid. Het preventieve jeugdbeleid 
wordt verder versterkt. 

 

 
 
Wat zijn de kaders? 
- Transitieplan Krachtig Noordoostpolder voor de Jeugd 2014 
- Regionaal transitieplan Jeugd 2014-2017 
- Centrumregeling en dienstverleningshandvest 2014-2017 (inkoop jeugdhulp) 
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Pijler 13 Participatie 
Het doel is dat iedereen naar vermogen aan het werk is op de reguliere arbeidsmarkt. We 
gaan uit van de eigen kracht van inwoners en we betrekken het eigen netwerk van 
inwoners om weer aan het werk te komen. 
 
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018: 
� 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 tegen-
prestatie 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.  
 

Speerpunten uit de perspectiefnota 2015-2019: 
� Er ontstaat een meer gevarieerd arbeidsaanbod op een steeds flexibeler arbeidsmarkt. 

We moeten het als gemeente eenvoudig maken om vanuit de bijstand tijdelijk werk te 
accepteren, om scholing te krijgen voor sectoren en beroepsgroepen waar een tekort 
ontstaat, of om als zelfstandige aan de slag te gaan. 

� Landelijk is ingezet op het realiseren van 125.000 garantiebanen voor mensen die 
vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. 
Wanneer dit niet wordt gehaald, wordt op zijn vroegst in 2017 een quotumregeling 
ingevoerd. Er wordt daarom ingezet op het creëren van garantiebanen, het werven van 
meer Buitengewone Werkgevers én een goed functionerend Regionaal Werkbedrijf. 

� De Wet Sociale Werkvoorziening is ‘op slot gegaan’, dat wil zeggen dat nieuwe instroom 
niet meer mogelijk is. De Sociale Werkvoorziening wordt op natuurlijke wijze 
afgebouwd. Waar mogelijk versnellen we dit proces door in te zetten op meer uitstroom 
richting reguliere werkgevers. Nut en noodzaak van de Gemeenschappelijke regeling 
IJsselmeergroep gaan we met de andere gemeenten heroverwegen.  
 

Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 2015-
2018, perspectiefnota 2016-2019 en overige specifieke aandachtspunten: 
 
Deelplan Participatiewet 2015-2018 

1. Iedereen naar vermogen aan het werk (is eveneens opgave uit het Sociaal Economisch 
Beleid 2015-2018). 

2. Inwoners laten stijgen op de Participatieladder. 
3. De bijstand meer activerend maken. 

 
Concern voor Werk als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening een ontwikkeling 
in laten zetten waarbij er rekening wordt gehouden met de afbouw van de Wsw en de 
beschikbaarheid van steeds minder financiële middelen. Daarbij moet ingezet worden op 
meer aansluiting met de reguliere arbeidsmarkt waardoor de Wsw-medewerkers de 
mogelijkheid krijgen om ‘buiten’ werkzaamheden te doen. 

 
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016 
� De economie trekt aan en groeit weer. Dit betekent dat er ook weer veel meer banen 
beschikbaar komen maar daarmee zijn wij nog niet op het niveau van voor de crisis. 
De verwachting is dat de werkloosheid in 2016 zal dalen maar nog steeds hoog zal 
zijn. 

� De subsidie per werkplek voor de Wsw loopt verspreid over zes jaar terug. De 
subsidie per werkplek in 2016 is naar verwachting € 25.100. 
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� De ‘inclusieve arbeidsmarkt’ is in opkomst: dit betekent dat er een arbeidsmarkt 
ontstaat waar mensen duurzaam en zoveel mogelijk aan meedoen, niet kijkend naar 
hun beperkingen – maar juist naar hun mogelijkheden. 

� In de zomerperiode van 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. 
Hierdoor gaat ook de WW wijzigen en met ingang van 1 januari 2016 zal de 
uitkeringsduur geleidelijk worden teruggebracht. Dit kan gevolgen hebben voor de 
instroom in de Participatiewet. 

 
 
 Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we hiervoor doen? 
 

1. Iedereen naar 
vermogen aan het werk 

 
 
 
 

a) Aanjagen realisatie banenafspraak 
b) Afspraken met Werkcorporatie over o.a. uitstroom naar werk, 
werkgeversbenadering. 

c) Deelname aan het Regionaal Werkbedrijf Flevoland.  
d) Zie maatregelen in programma 3 bij ‘iedereen naar 
vermogen aan het werk’. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

De accountmanagers die belast zijn met de uitvoering 
van de banenafspraak hebben 6 workshops gevolgd 
om de regionale samenwerking uit te breiden en 
kennis te vergroten.  
Er wordt in samenwerking met RWF een bijeenkomst 
voorbereid voor werkgevers in de metaal en ICT 
sector. Bijeenkomst vindt in juni plaats. In heel 
Flevoland zijn per sector deze bijeenkomsten. Doel is 
werkgevers informeren en enthousiasmeren voor de 
banenafspraak. 
 

 

b) Yvonne van der Sluis 
 
 
 

Met de Werkcorporatie wordt jaarlijks een 
uitvoeringsovereenkomst gesloten. Dit geldt ook voor 
2016.  

c) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Vanuit het RWF is een aanjager aangesteld die er 
voor moet zorgen dat de regionale samenwerking 
nog beter verloopt en de afgesproken banen 
gerealiseerd gaan worden. Volgens de cijfers tot en 
met het derde kwartaal 2015 ligt Flevoland op koers 
met de realisatie van de banen. 
 

 

d) Kristiaan Strijker 
 

Zie programma 3. n.v.t. 

2. Een activerende 
bijstand  

 
 
 

a) Handhaven op doelmatigheid. 
b) Tegenprestatie vragen. 
c) Inzetten van instrumenten die leiden tot uitstroom of stijging 
op de participatieladder. 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In het tweede kwartaal is het uitvoeringsplan 
handhaven 2016-2020 door het college vastgesteld. 
In dit plan is de handhaving op doelmatigheid en 
rechtmatigheid opgenomen. 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 

Uitvoering loopt volgens het afgesproken beleid. 
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c) Kristiaan Strijker 
 
 

Uitvoering verloopt volgens plan. Contracten met 
aanbieders worden in het vierde kwartaal 
geëvalueerd. 
 

 

3. Alleen uitkeringen 
verstrekken aan 
inwoners die hier recht 
op hebben 

a) Handhaven op rechtmatigheid. 
b) In geval van geconstateerde fraude sanctioneren. 
c) Terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand. 
d) Door handhaving inwoners bewuster maken van de regels en 
plichten rond het ontvangen van een uitkering. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

In het tweede kwartaal is het uitvoeringsplan 
handhaven 2016-2020 door het college vastgesteld. 
In dit plan is de handhaving op doelmatigheid en 
rechtmatigheid opgenomen. 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 

Uitvoering loopt volgens bestaand beleid. 

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 

Uitvoering loopt volgens bestaand beleid. 

 

d) Kristiaan Strijker 
 
 

Intensieve voorlichting en dienstverlening maakt deel 
uit van het uitvoeringsplan. 

 

4. Meer uitstroom van 
Wsw’ers naar de 
reguliere arbeidsmarkt 

 

a) Via de GR IJsselmeergroep stimuleren Wsw’ers via 
detachering of begeleid werken te activeren op de reguliere 
arbeidsmarkt. 

b) Samenwerking met het Regionaal Werkbedrijf Flevoland, 
regionale Werkgeversdienstverlening en Werkcorporatie 
stimuleren om kansen voor Wsw’ers op de reguliere 
arbeidsmarkt te benutten. 
 

MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Wsw-medewerkers die aangeven te willen 
overstappen naar detachering of begeleid werken 
worden daarbij ondersteund. Voorwaarde is dat de 
opbrengst van de medewerker niet lager is dan 
wanneer hij intern werkt. Van de mogelijkheid wordt 
weinig gebruik gemaakt.  
 

 

b) Kristiaan Strijker 
 
 
 
 

Het RWF heeft nadrukkelijk uitgesproken dat zij zich 
vooralsnog alleen richten op de mensen in het 
doelgroep register. Mensen met een Wsw 
dienstverband horen daar niet bij. Op termijn en 
indien gewenst kan het RWF zich mogelijk ook richten 
op andere doelgroepen. 
 

 

5. Een sluitende begroting 
van de GR 
IJsselmeergroep 

a) In overleg met de GR het plan ‘De Uitdaging’ nader 
uitwerken. 

b) Daar waar het binnen de uitgangspunten van de 
Werkcorporatie past, diensten van Concern voor Werk 
afnemen. 

c) Daar waar mogelijk gemeentelijk werk onderbrengen bij 
Concern voor Werk voor de Sw-doelgroep. 
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MANAGER TOELICHTING OP VOORTGANG STATUS 
a) Kristiaan Strijker 
 

 
 

Uitvoering loopt. Pand aan de Productieweg in 
Emmeloord staat te koop. Verkoop moet leiden tot 
verdere kostenvermindering.  

b) Yvonne van der Sluis / 
Kristiaan Strijker 

 
 
 
 

Er is een overeenkomst tussen de WerkCorporatie en 
Concern voor Werk en een overeenkomst tussen de 
gemeente en Concern voor Werk voor de afname van 
re-integratieactiviteiten.  

 

c) Kristiaan Strijker 
 
 

Uitvoering loopt volgens afspraken. 

 

 
 
Hoe meten we dat? 
 

Indicator Feitelijke 
waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Status ten tijde 
van voorjaars-
rapportage 

2016 

Indicatoren uit monitoring sociaal domein:    
- Totaal aantal inwoners in beroepsbevolking 
met regulier betaald werk. 

22.000 22.250 23.964 

- Totaal aantal werkzoekende inwoners in 
beroepsbevolking. 

2.431 2.300 2.684 

- Totaal aantal inwoners met een WWB-
uitkering 

740 825 907 

- Totaal aantal inwoners met een WWB-
uitkering uitgestroomd naar werk  

n.n.b. 10% n.n.b. 

    
Overige indicatoren:    
- Aantal gedetacheerde Wsw’ers 16 20 6 
- Aantal Wsw’ers die begeleid werken 7 12 13 
- Aantal Wsw’ers (aantal dienstverbanden) 238 223 221 
- Aantal gerealiseerde banenafspraken n.n.b. 40 n.b.(alleen 

regionale 
cijfers t/m 3e 
kwartaal 
2015) 

 

 
Wat zijn de kaders? 
- Deelplan Participatiewet 2014 
- Raamovereenkomst Werkcorporatie 2015-2018 
- Verordeningen Participatiewet en maatregelen WWB 2015 
- Sociaal Economisch Beleid 2015-2018 
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Deel B 

 
Financieel  
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B1 
Voorstel tot wijziging van de 
programmabegroting 2016 
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Voorgestelde wijzigingen in deze Voorjaarsrapportage 
 
Programma 1 
Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. Het 
huidige Omgevingsrecht is complex en versnipperd. Er zijn meer dan 20 wetten en 
honderden regelingen en er is dan ook weinig ruimte voor een integrale benadering. De 
Omgevingswet moet gaan zorgen voor een integrale en gebiedsgerichte benadering. 
Daarbij is sprake van een vergaande decentralisatie van de regels voor de leefomgeving. 
Het kabinet wil de Omgevingswet in 2018 in werking laten treden. Dat klinkt nog ver 
weg, maar de invoering van deze wet is naar verwachting een grote operatie, die veel 
gelijkenis vertoont met de transities in het sociaal domein. De invoering van de 
Omgevingswet is wel genoemd, maar niet begroot in de perspectiefnota voor 2016. Bij 
het opstellen van de perspectiefnota was hieromtrent onvoldoende bekend. De globale 
incidentele kosten voor 2016 zijn voorlopig begroot op € 166.000. Om de start van het 
project te kunnen bekostigen, heeft het College een initieel voorbereidingsbudget van  
€ 50.000 beschikbaar gesteld.  

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Verlaging van het 
beschikbare budget voor 
onvoorziene uitgaven 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 50.000 € 50.000   

 
Vanaf medio 2016 is de overige € 116.000 benodigd waarvoor wij u nu via deze 
voorjaarsrapportage om beschikbaarstelling vragen. Dit bedrag wordt opgevangen uit de 
post onvoorziene uitgaven (€ 16.000) en het saldo van baten en lasten (€ 100.000) 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Verlaging van het 
beschikbare budget voor 
onvoorziene uitgaven 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

nadeel  

€ 116.000 € 16.000  € 100.000 

 
 
Het budget voor externe advisering Welstand moet naar boven worden bijgesteld. De 
hogere lasten worden gecompenseerd door de extra baten in de vorm van leges. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 36.420 € 36.420   

 
Op basis van de verwachting dat de huidige trend in het economisch klimaat zal gaan 
doorzetten, kan de verwachte opbrengsten van leges bouwvergunningen naar boven 
worden bijgesteld ten gunste van het saldo van baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last/ lagere bate 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  
 

 € 250.000   € 250.000 

 
Een aantal jaren geleden heeft dorpsbelang Bant de wens uitgesproken om zowel een 
kwaliteitsverbetering als een verhoging van de verkeersveiligheid van het centrale deel 
Het midden in Bant te verwezenlijken. Naast de aanwezige financiële middelen is nog een 
aanvullend budget nodig van € 130.000. Dit budget wordt gedekt uit de beschikbare 
BDU-gelden (BredeDoelUitkering). 
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Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 130.000 € 130.000   

 
De toiletruimte in de brandweerkazerne Creil moet worden gerenoveerd. De incidentele 
lasten bedragen € 8.300 en komen ten laste van het saldo van baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel 

€ 8.300     € 8.300 

 
Voor het opruimen van zwerfafval wordt een aanvullend budget straatreiniging geraamd. 
De kosten hiervan worden opgevangen door de bijdrage van Netvang van dezelfde 
omvang. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel /  
nadeel  

€ 59.300 € 59.300     

 
Project uitvoeringsplan Nagele. Dekking vindt plaats uit de reeds (vooruit)ontvangen 
VER-bijdrage en de reserve beleidsplan. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking aan reserve Voordeel /  
nadeel  

€ 1.612.083 € 1.352.152 € 259.931   

 
In de nota herziening en meerjarenperspectief grondexploitaties 2016 wordt een 
grondopbrengst verwacht van circa € 9,7 miljoen. In de primitieve programmabegroting 
is uitgegaan van grondopbrengsten van € 7,5 miljoen.  

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 2.200.000 € 2.200.000    

 
Programma 2 
De toegekende bedragen uit het huisvestingsprogramma Onderwijs 2016 dienen 
bijgesteld te worden (indexatie) op basis van de vastgestelde indexatie door het VNG. De 
aanvullende lasten worden gedekt uit de reserve onderhoud onderwijsgebouwen  
(€ 2.064) en reserve huisvesting onderwijs (€ 232). 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking aan reserve Voordeel  /  
nadeel  

€ 2.296  € 2.296  

 
Het schoolgebouw Expansievat dient te worden aangepast/gerenoveerd. Het benodigd 
budget voor deze werkzaamheden wordt gecompenseerd door hogere inkomsten van 
verhuur leslokalen van het schoolgebouw Expansievat. 
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Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 22.846 € 22.846   

 
Ten behoeve van de kosten van huur voor (tijdelijke) uitbreiding van onderwijs-
accommodatie De Wissel te Luttelgeest is voor 2016 een budget benodigd. Dekking vindt 
plaats ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking aan reserve Voordeel  /  
nadeel  

€ 15.000  € 15.000  

 
Overheveling van enkele investeringsbudgetten huisvesting Onderwijs naar 
begrotingsjaar 2017. 

Wijziging Dekking 

Hogere last/ lagere bate 
 
 

Lagere last(en) 
 
 

Toevoeging aan reserve Voordeel  /  
nadeel  

 € 141.625 € 141.625  

 
Het neerwaarts bijstellen van een aantal investeringsbudgetten voor onderwijs-
huisvesting ten gunste van de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. 

Wijziging Dekking 

Hogere last/ lagere bate 
 
 

Lagere last(en) 
 
 

Toevoeging aan reserve Voordeel  /  
nadeel  

 € 77.540 € 77.540  

 
Noordoostpolder ontvangt subsidie ten behoeve van de inzet middelen Wet Educatie en 
Beroeps-onderwijs (WEB). Deze worden voor dit doel gealloceerd.  

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 25.609 € 25.609   

 
De incidentele lasten van (het voornemen tot) sloop van de voormalige Aula te Rutten 
bedragen € 9.000 en komen ten laste van het saldo van baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel  

€ 9.000     € 9.000 

 
In april 2014 heeft het college ingestemd met het afstoten van 13 tennisbanen die als 
overcapaciteit worden aangemerkt na een behoeftebepaling. Hiermee wordt een deel van 
de bezuinigingstaakstelling op taakveld Sport ingevuld. Besloten is verenigingen de 
mogelijkheid te bieden het beheer en onderhoud van de overtallig aangemerkte 
tennisbanen over te nemen. Insteek hierbij is dit op een verantwoorde manier en in 
overleg met de tennisverenigingen te organiseren te meer omdat het opruimen van deze 
bedoelde overtallige tennisbanen incidentele lasten met zich mee gaat brengen. Na het 
collegebesluit is er met de betrokken verenigingen gesproken en allen zijn bereid de 
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overtollige banen over te nemen. Uit de gesprekken bleek wel een zorg voor het niet 
kunnen reserveren voor groot onderhoud. Met betrokken verenigingen zijn hierover 
afspraken gemaakt, in enkele gevallen leidt dit tot een afkoopsom om een reservering 
voor onderhoud op te bouwen. Deze gesprekken leidde bij tennisverenigingen Nagele en 
Ens tot de vraag of zij niet het totale tenniscomplex kunnen overnemen. De gemeente 
gaat mee met die ontwikkeling en met deze verenigingen zijn we een afkoopsom van 
onderhoud overeengekomen. Hiertegenover staat dat de gemeente geen enkel 
onderhoud meer aan deze tenniscomplexen doet. De lasten ad € 37.500 worden ten laste 
gebracht van de reserve beleidsplan, onderdeel Masterplan Sport. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking aan reserve Voordeel /  
nadeel  

€ 37.500   € 37.500  

 
Om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan onze verantwoordelijkheid op het 
gebied van legionella preventie is een aanpassing aan de installatie van de bosbadhal 
noodzakelijk. Deze aanpassing bestaat uit het splitsen van de koudwaterinstallatie in 4 
afzonderlijke groepen. De lasten worden ten laste gebracht van het saldo van baten en 
lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel  

€ 12.500     € 12.500 

 
Het aanbrengen van de afdichtende laag op de voormalige vuilstort en de aanleg van de 
golfbaan zijn onder slechte weersomstandigheden uitgevoerd. De gaswinning en het 
inklinken van de stort zorgen ervoor dat de terp nog steeds zakt waardoor de afwatering 
niet meer fuctioneert. Voor onderzoek naar de verzakking is budget van € 20.000 nodig. 
De lasten worden ten laste gebracht van het saldo van baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel  

€ 20.000     € 20.000 

 
Ten behoeve van het voegwerk en herstel van de ijskelders te Schokland is een 
aanvullend budget nodig van € 3.259. Dit wordt ten laste gebracht van het saldo van 
baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel  

€ 3.259    € 3.259 

 
Er is aanvullend budget Werelderfgoed project Schokland benodigd. Voor € 13.475 wordt 
dit gedekt uit de al ontvangen en gereserveerde doeluitkering en voor € 40.000 uit de 
reserve VER-gelden werelderfgoed Schokland. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking aan reserve Voordeel /  
nadeel  

€ 53.475 € 13.475 € 40.000  
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De Lichtwachterswoning dient te worden voorzien van een centrale verwarming waardoor 
vocht en schimmelvorming voorkomen kan worden. Dit wordt ten laste gebracht van het 
saldo van baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel  

€ 12.500     € 12.500 

 
Het kunstwerk gelegen aan de A6 nabij Rutten staat op een stuk grond waarvoor recht 
van opstal verschuldigd is. Dit wordt ten laste gebracht van het saldo van baten en lasten 
2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel  

€ 7.000     € 7.000 

 
Programma 3 
Vergoeding voor voorbereiding- en plankosten posterieure exploitatieovereenkomst 
glastuinbouwgebied Luttelgeest. De additionele baten worden ten gunste gebracht van 
het saldo van baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last/ lagere bate 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  

  € 275.000   € 275.000 

 
Vergoeding voor alle kosten en gemeentelijke begeleidingsuren voor de levering 
onroerende zaak (ABC). De additionele baten worden ten gunste gebracht van het saldo 
van baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last/ lagere bate 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  

  € 5.000   € 5.000 

 
Er is budget nodig voor asbestsanering van enkele gemeentelijke gebouwen. Dit komt 
ten laste van het saldo van baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel  

 € 17.000      € 17.000 

 
Programma 4 
Op woensdag 6 april is het raadgevend referendum over het associatie-overeenkomst 
tussen de Europese Unie en Oekraïne gehouden. Het benodigde budget voor het houden 
van het referendum bedragen € 35.000. De verhoogde algemene uitkering voor dit doel 
is toereikend om de benodigde kosten voor het referendum te kunnen dekken. 
 
 
 
 

Wijziging Dekking 
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Hogere last(en) 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel 

€ 35.000 € 35.000   

 
Hier wordt een budget gevoteerd voor het project Kindergemeenteraad. De uitgaven 
worden gecompenseerd door bijdrage van derden. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 3.000 € 3.000   

 
Programma 5 
De OZB voor de eigenarenheffing woningen laat een meeropbrengst van  
€ 40.000 zien. Deze overschrijding kan worden toegerekend aan de verschuiving die 
heeft plaatsgevonden bij de waardering van de ondergrond bij agrarische objecten. In 
verband met een andere wijze van grondtoerekening is de grondslag voor de OZB 
eigenarenheffing voor woningen toegenomen, wat leidt tot een meeropbrengst. Door een 
toename van het aantal overnachtingen is de toeristenbelasting licht gestegen 
(€ 5.300). Zowel de opbrengst OZB niet-woningen voor de eigenarenheffing als voor de 
gebruikersheffing laten een forse onderschrijding van € 285.000 zien. De onderschrijding 
kan volledig worden toegerekend aan de latere oplevering van het nieuwe 
windmolenpark Noordoostpolder. Dit komt ten laste van het saldo van baten en lasten 
2016. 

Wijziging Dekking 

Lagere bate(n) 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel  

€ 285.000 € 45.300   € 239.700 

 
Ontvangst van extra rentevergoeding betreffende de Edon-lening over de jaren 2017 t/m 
2019. Deze baten zijn incidenteel en komen ten gunste van het saldo van baten en lasten 
2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last/ lagere bate 
 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  

 € 12.252  € 12.252 

 
Programma 6 
De uitkeringen BUIG worden door een stijgend aantal uitkeringsgerechtigden  
(statushouders en IOAW/IOAZ) naar boven bijgesteld met een bedrag van € 840.000. De  
de eigen bijdrage WMO wordt verhoogd met € 200.000. De reserve sociaal domein wordt 
ingezet om tekorten/overschotten binnen de taakvelden minimabeleid, WMO2007, 
WMO2015, jeugd, participatie en inkomensvoorzieningen op te vangen. Er wordt een 
budget van per saldo € 640.000 aan deze reserve onttrokken. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Hogere bate(n) 
 
 

Onttrekking aan reserve Voordeel /  
nadeel  

840.000 200.000 640.000  

 
Kostenplaatsen en overig 
Diverse administratieve overboekingen tussen producten (budgetneutraal). 
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Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Lagere last(en) 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 289.530 € 289.530   

 
Vrijval uit de reserves nog uit te voeren werkzaamheden 2011 t/m 2013. De 
desbetreffende posten zijn efficiënter uitgevoerd. Het voordeel komt ten gunste van het 
saldo van baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last/ lagere bate 
 
 

Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking aan reserve Voordeel  

  € 12.892 € 12.892 

 
Administratieve overboeking afschrijvingen hulpkosten-plaatsen Ict en gemeentehuis. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Lagere last(en) Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 60.947 € 60.947   

 
De gemeente Noordoostpolder wil haar ICT uitwijkfaciliteiten op een hoger niveau 
brengen. Daartoe wordt op de gemeentewerf een aparte serverruimte ingericht met de 
daarvoor benodigde ICT voorzieningen. Een goede netwerkverbinding tussen het 
gemeentehuis en gemeentewerf is echter een randvoorwaarde om in geval van 
calamiteiten naar de ICT-omgeving van de gemeentewerf te kunnen uitwijken. Als gevolg 
van fasering van de investeringen in hard- en software 2015 is er éénmalige budgettaire 
ruimte ontstaan in de kapitaallasten voor 2016. Voor nu wordt verwacht dat dit bedrag 
voldoende is om de aanvullende lasten van € 80.000 te dekken. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) Lagere last(en) Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel /  
nadeel  

€ 80.000 € 80.000   

 
Diverse ramingen kostenplaatsen in verband met ontvangen zwangerschapsgelden, 
detachering en ziekteverzuimvergoedingen. De ontvangen gelden worden ingezet om de 
lasten van (extra) inhuur personeel te kunnen dekken. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel  

€ 181.500 € 181.500     

 
Administratieve overboeking van de ramingen op product saldo kostenplaatsen naar 
diverse (hulp)kostenplaatsen. Omdat dit zogenoemd programmaoverstijgend is, is dit 
besluit in de voorjaarsrapportage nodig. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 
 

Lagere last(en) 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel /  
nadeel  

€ 1.270.000 € 1.270.000     
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Omzetten uren kostenplaatsen naar inhuur diensten derden. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Lagere last(en) Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel 

€ 35.280 € 35.280    

 
Financiële uitwerking werkplan team DIV 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) 
 

Lagere last(en) Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel 

€ 357.300 € 357.300     

 
Overboeking tussen verschillende kostenplaatsen. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) Lagere last(en) Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Voordeel  /  
nadeel 

€ 305.947 € 305.947     

 
De begroting van 2016 is gebaseerd op de werkelijke salariskosten van januari 2015 op 
basis van de toegestande formatieomvang + 2,3% inflactiecorrectie voor het jaar 2016. 
Daadwerkelijk is de inflactiecorrectie als gevolg van bindende CAO-afspraken hoger 
uitgevallen dan begroot. Met ingang van 1 april 2015 zijn de schaalbedragen verhoogd 
met een vast bedrag van € 50 bruto per maand. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de 
salarissen verhoogd met 3%. De aanvullende lasten komen ten laste van het saldo van 
baten en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere last(en) Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel 

€ 110.000     € 110.000 

 
Voor het inrichten en afstemmen van diverse ICT-systemen is aanvullende inhuur van 
extern personeel benodigd. De lasten worden ten laste gebracht van het saldo van baten 
en lasten 2016. 

Wijziging Dekking 

Hogere lasten Lagere last/ hogere bate 
 
 

Onttrekking / toevoeging 
aan reserve 

Nadeel 

€ 35.000     € 35.000 

 
 
Resumé 
Omschrijving Hogere last/ 

lagere bate 
 
 

Lagere last/ 
hogere bate 

 
 

Onttrekking 
aan reserve 

nadeel VJR 
2016 

Resultaat vóór bestemming € 8.338.592 € 7.531.023 € 788.454 € 19.115 

 
Het financieel resultaat uit deze Voorjaarsrapportage bedraagt € 19.115 negatief. 
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Hieronder volgt een recapitulatiestaat van de voorgestelde mutaties in diverse reserves. 
 

Recapitulatie mutatie reserve Onttrekking Toevoeging 

Indexering huisvestingsprogramma 2016 2.064   

Huur extra lokalen De Wissel 15.000   

Aframing budgetten voor onderwijshuisvesting   -77.540 

Overheveling onderwijshuisvesting budgetten naar 2017   -141.625 

Reserve onderhoud schoolgebouwen 17.064 -219.165 

Indexering huisvestingsprogramma 2016 232   

Reserve huisvesting onderwijs 232   

Vrijval uit reserves 2011 t/m 2013 12.892   

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011 t/m 2013 12.892   

BUIG budgetten 840.000   

Eigen bijdrage WMO    -200.000 

Reserve sociaal domein 840.000 -200.000 

Werelderfgoed project Schokland 40.000   

Reserve VER gelden Werelderfgoed Schokland 40.000   

Afkoop onderhoud tennisbanen 37.500   

Project uitvoeringsplan Nagele 259.931   

Reserve beleidsplan 297.431   

Totaal 1.207.619 -419.165 

Per saldo   788.454 

 
 

Investeringen 
Dit betreffen investeringen met economisch nut waarop wordt afgeschreven. De 
volgende wijzigingen worden voorgesteld: 
  
Zonnepanelen gemeentewerf  

De totale investeringssom van de zonnepanelen op de gemeentewerf is in totaal  
€ 11.300 hoger dan eerder in de Perspectiefnota 2016-2019 is gemeld en in de 
primitieve programmabegroting 2016 opgenomen.  
De uit de hogere investeringssom voortvloeiende hogere kapitaallasten worden 
opgevangen binnen de beschikte subsidie van RvO (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland) en de besparing op energielasten van de gemeentewerf. 
  

Zonnepanelen gemeentehuis  

De totale investeringssom van de zonnepanelen op het gemeentehuis is in totaal  
€ 15.500 hoger dan eerder in de Perspectiefnota 2016-2019 is gemeld gemeld en in de 
primitieve programmabegroting 2016 opgenomen.  
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De uit de hogere investeringssom voortvloeiende hogere kapitaallasten worden 
opgevangen binnen de beschikte subsidie van RvO en de besparing op energielasten van 
het gemeentehuis. 
 
ABC-levering  
De gemeente heeft van het Rijksvastgoedbedrijf een aanbieding gekregen om een 
onroerende zaak aan te kopen. De gemeente is voornemens de onroerende zaak aan te 
kopen en door te verkopen aan de huidige huurder. Op deze manier kan een 
maatschappelijke functie op de locatie blijven bestaan zonder dat de markt intreedt. 
 
 
Recapitulatie: 
 
Voorgesteld wordt om de navolgende investeringsbudgetten reeds over te 
hevelen naar uitvoeringsjaar 2017: 
 
Maatregelen frisse scholen € 417.822 
Uitbreiding Bonifatius mavo € 648.509 
Voorbereidingskrediet MFA Rutten € 50.000 
2 leslokalen Eben-Haëzerschool € 120.000 
Voorbereidingskrediet De Optimist VSO € 100.000 
Sloop gebouw de Wilg (Emelwerda) en de Pionier € 141.625 
 Totaal € 1.477.956 
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B2 
Begrotingsresultaat na verwerking 

voorjaarsrapportage 2016 
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Voordelige verschillen Bedrag 
Afkoop rentevergoeding 2017 t/m 2019 Edon lening  € 12.252 
Afwikkeling reserve nog uit te voeren werkzaamheden € 12.892 
Extra legesopbrengsten vergunningverlening € 250.000 
Posterieure overeenkomst glastuinbouw Luttelgeest € 275.000 
ABC levering € 5.000 
 € 555.144 
  
Nadelige verschillen 
Nadeel OZB heffing  € 239.700  
Recht van opstal kunstwerk A6 nabij Rutten € 7.000  
Asbestsanering van gemeentelijke gebouwen € 17.000  
Installeren centrale verwarming lichtwachterswoning  € 12.500  
Sloop van de voormalige Aula te Rutten. € 9.000  
Renovatie van de toiletruimte in de brandweergarage in Creil. € 8.300  
Aanpassing installatie Bosbadhal in verband met legionellapreventie € 12.500  
Voegwerk en herstel kelders Schokland € 3.259  
Onderzoek verzakking golfbaan € 20.000  
Inhuur derden voor onderzoek inrichting systemen € 35.000  
Gevolgen wijzigingen Cao, per saldo € 110.000  
Voorbereiding invoering omgevingswet € 100.000 
 € 574.259  
 
Het resultaat van deze voorjaarsrapportage is € 19.115 negatief. Tezamen met het 
resultaat uit de primitieve programmabegroting ad € 31.193 is het resultaat na 
verwerking van deze voorjaarsrapportage € 12.078 positief. 
 
 
Hieronder volgt per programma het financiële overzicht. 
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Programma 1: Fysieke leefomgeving 

  

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Vastgestelde 
begrotings  
wijzigingen 

t/m april 2016 

Voorjaars-
rapportage 

2016 

Raming 
begroting na 
voorjaars-
rapportage 

2016 

          

Baten         

1A Groene & schone leefomgeving 9.619.985 -  - 9.619.985 

2A Infrastructuur 235.626 345.054 189.300 769.980 

2B Openbare orde en veiligheid - -  - 0 

3A Bouwen 9.445.660 -  2.486.420 11.932.080 

3B Wonen 43.334 -  118.134 161.468 

Totale baten 19.344.605 345.054 2.793.854 22.483.513 

Lasten         

1A Groene & schone leefomgeving 12.429.090 249.333 -52.232 12.626.191 

2A Infrastructuur 9.526.648 4.115.357 338.598 13.980.603 

2B Openbare orde en veiligheid 3.379.785 16.000 8.300 3.404.085 

3A Bouwen 12.254.548 283.244 2.322.518 14.860.310 

3B Wonen 1.098.092 992.919 1.211.037 3.302.048 

Totale lasten 38.688.163 5.656.853 3.828.221 48.173.237 

          

Resultaat vóór bestemming -19.343.558 -5.311.799 -1.034.367 -25.689.724 

Resultaatbestemming:         

- toevoegingen aan reserves 465.607 -  -  465.607 

- onttrekkingen aan reserves 1.227.192 5.341.799         408.941 6.977.932 

Resultaat na bestemming -18.581.973 30.000 -625.426 -19.177.399 
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Programma 2: Sociale leefbaarheid    

  

 Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging  

 Vastgestelde 
begrotings  
wijzigingen 

t/m april 2016 

 Voorjaars-
rapportage 

2016  

 Raming 
begroting na 
voorjaars-
rapportage 

2016  

          

 Baten          

 4A Leren in Noordoostpolder         1.056.445 -           48.455       1.104.900 

 5A Sport             593.576 -                    -         593.576 

 5B Kunst, cultuur en bibliotheek               92.273  -                    -           92.273 

 5C Cultureel erfgoed               65.531  -                    -           65.531 

 Totale baten          1.807.825                         -           48.455       1.856.280 

 Lasten          

 4A Leren in Noordoostpolder         5.453.403           1.852.049        112.601       7.418.053 

 5A Sport          4.819.435 -           70.000       4.889.435 

 5B Kunst, cultuur en bibliotheek          3.435.730              325.000         176.151       3.936.881 

 5C Cultureel erfgoed             792.829              125.370           64.697         982.896 

 Totale lasten        14.501.397 
           

2.302.419 
       423.449     17.227.265 

          

 Resultaat vóór bestemming       -12.693.572          -2.302.419 -374.994 -15.370.985 

 Resultaatbestemming:  
   

  

 - toevoegingen aan reserves  -                         -         219.165         219.165 

 - onttrekkingen aan reserves             487.895           2.282.419         537.925       3.308.239 

 Resultaat na bestemming       -12.205.677               -20.000          -56.234   -12.281.911 
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Programma 3: Economische ontwikkeling   

  

 Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging  

Vastgestelde 
begrotings  
wijzigingen 
t/m april 
2016 

 Voorjaars-
rapportage 

2016  

 Raming 
begroting 

na 
voorjaars-
rapportage 

2016  

          

 Baten          

 7A Werk en economie            145.810 -          280.000         425.810 

 7B Nutsbedrijven                        - -                     -                   - 

 7C Markten               34.905 -                     -          34.905 

 7D Recreatie                 2.410 -                     -            2.410 

 Totale baten             183.125                     -         280.000         463.125 

 Lasten          

 7A Werk en economie           1.261.969        2.727.216         176.784      4.165.969 

 7B Nutsbedrijven                 8.818 -                     -            8.818 

 7C Markten               90.738 -                     -          90.738 

 7D Recreatie             458.921          427.198         122.564      1.008.683 

 Totale lasten         1.820.446        3.154.414         299.348      5.274.208 

          

 Resultaat vóór bestemming         -1.637.321      -3.154.414          -19.348    -4.811.083 

 Resultaatbestemming:          

 - toevoegingen aan reserves                        -                     -                    -                   - 

 - onttrekkingen aan reserves               60.000        3.154.414         140.848      3.355.262 

 Resultaat na bestemming         -1.577.321                     -         121.500    -1.455.821 
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Programma 4: Dienstverlening en besturen   

  

 Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging  

 Vastgestelde 
begrotings  
wijzigingen 
t/m april  
2016  

 Voorjaars-
rapportage 

2016  

 Raming 
begroting 

na 
voorjaars-
rapportage 

2016  

          

 Baten      
 

  

 8A Dienstverlening               729.100 -                        -         729.100 

 9A Bestuur en organisatie                36.500                     -              3.000           39.500 

 Totale baten               765.600   
             

3.000  
        768.600 

 Lasten          

 8A Dienstverlening            2.324.935             10.892            93.651      2.429.478 

 9A Bestuur en organisatie            4.980.537           167.203          250.860      5.398.600 

 Totale lasten           7.305.472           178.095          344.511      7.828.078 

          

 Resultaat vóór bestemming          -6.539.872 -178.095 -341.511     -7.059.478 

 Resultaatbestemming:          

 - toevoegingen aan reserves                         -                     - -                    - 

 - onttrekkingen aan reserves               404.171           168.095            73.564         645.830 

 Resultaat na bestemming  -6.135.701          -10.000 -267.947     -6.413.648 

 
 

Programma 5: Financiën 

 

 Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging  

 Vastgestelde 
Begrotings  
wijzigingen 
t/m april 
2016  

 Voorjaars-
rapportage 

2016  

 Raming 
begroting na 
voorjaars-
rapportage 

2016  

          

 Baten          

 10A Financiën          81.252.476 -         655.045     81.907.521 

 Totale baten          81.252.476                     -         655.045     81.907.521 

 Lasten          

 10A Financiën           2.582.337  -    -1.183.947       1.398.390 

 Totale lasten          2.582.337                     -    -1.183.947       1.398.390 

          

 Resultaat vóór bestemming          78.670.139                     -      1.838.992     80.509.131 

 Resultaatbestemming:          

 - toevoegingen aan reserves           1.069.287 -  -       1.069.287 

 - onttrekkingen aan reserves              373.202  - -          373.202 

 Resultaat na bestemming          77.974.054                     -      1.838.992     79.813.046 
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Programma 6: Krachtig Noordoostpolder       

  

 Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging  

 Vastgestelde 
begrotings  

wijzigingent/m 
april 2016  

 Voorjaars-
rapportage 

2016  

 Raming 
begroting na 
voorjaars-
rapportage 

2016  

          

 Baten          

 11 WMO & Volksgezondheid              235.777  -         200.000         435.777 

 12 Jeugdzorg                         - -  -                    - 

 13 Participatie         12.687.361 -        -224.585     12.462.776 

 Totale baten         12.923.138                         -          -24.585     12.898.553 

 Lasten          

 11 WMO & Volksgezondheid         18.267.561              663.592       1.134.795     20.065.948 

 12 Jeugdzorg         10.830.008  -           44.000     10.874.008 

 13 Participatie         22.816.817                25.000         764.015     23.605.832 

 Totale lasten        51.914.386              688.592       1.942.810     54.545.788 

          

 Resultaat vóór bestemming       -38.991.248             -688.592     -1.967.395   -41.647.235 

 Resultaatbestemming:          

 - toevoegingen aan reserves           1.660.483                        -         200.000       1.860.483 

 - onttrekkingen aan reserves           1.209.542              688.592       1.137.395       3.035.529 

 Resultaat na bestemming       -39.442.189                         -     -1.030.000   -40.472.189 
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B3 
Stand van zaken 

post Onvoorziene Uitgaven 

 
In de programmabegroting 2016 is een budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen.  
Na verwerking van de voorjaarsrapportage heeft dit budget een niveau van € 184.000 
dat bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
 
 
 
Budget voor onvoorziene uitgaven € 250.000  
 
Af: 
- initiële voorbereiding invoering omgevingswet € 50.000 
- voorbereiding invoering omgevingswet  € 16.000 
Budget na verwerking voorjaarsrapportage 2016  € 184.000 
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B4 
Recapitulatiestaat 
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Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

01 Fysieke leefomgeving 19.344.605 38.688.163 -19.343.558 19.689.659 44.345.016 -24.655.357 2.793.854 3.828.221 -1.034.367 22.483.513 48.173.237 -25.689.724

02 Sociale leefbaarheid 1.807.825 14.501.397 -12.693.572 1.807.825 16.803.816 -14.995.991 48.455 423.449 -374.994 1.856.280 17.227.265 -15.370.985

03 Economische ontwikkeling 183.125 1.820.446 -1.637.321 183.125 4.974.860 -4.791.735 280.000 299.348 -19.348 463.125 5.274.208 -4.811.083

04 Dienstverlening en 

besturen
765.600 7.305.472 -6.539.872 765.600 7.483.567 -6.717.967 3.000 344.511 -341.511 768.600 7.828.078 -7.059.478

05 Financiën 81.252.476 2.582.337 78.670.139 81.252.476 2.582.337 78.670.139 655.045 -1.183.947 1.838.992 81.907.521 1.398.390 80.509.131

06 Krachtig NOP 12.923.138 51.914.386 -38.991.248 12.923.138 52.602.978 -39.679.840 -24.585 1.942.810 -1.967.395 12.898.553 54.545.788 -41.647.235

Resultaat vóór 
bestemming

116.276.769 116.812.201 -535.432 116.621.823 128.792.574 -12.170.751 3.755.769 5.654.392 -1.898.623 120.377.592 134.446.966 -14.069.374

01 Fysieke leefomgeving 1.227.192 465.607 761.585 6.568.991 465.607 6.103.384 408.941 408.941 6.977.932 465.607 6.512.325

02 Sociale leefbaarheid 487.895 487.895 2.770.314 0 2.770.314 537.925 219.165 318.760 3.308.239 219.165 3.089.074

03 Economische ontwikkeling 60.000 60.000 3.214.414 0 3.214.414 140.848 140.848 3.355.262 0 3.355.262

04 Dienstverlening en 
besturen

404.171 404.171 572.266 0 572.266 73.564 73.564 645.830 0 645.830

05 Financiën 373.202 1.069.287 -696.085 373.202 1.069.287 -696.085 0 373.202 1.069.287 -696.085

06 Krachtig NOP 1.209.542 1.660.483 -450.941 1.898.134 1.660.483 237.651 1.137.395 200.000 937.395 3.035.529 1.860.483 1.175.046

Subtotaal mutaties 
reserves

3.762.002    3.195.377 566.625 15.397.321 3.195.377 12.201.944 2.298.673 419.165 1.879.508 17.695.994 3.614.542 14.081.452

Resultaat ná bestemming 31.193 31.193 -19.115 12.078

RECAPITULATIE BEGROTING 2016

Primitieve begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016                  voorjaarsrapportage  2016
Begroting na verwerking 

begrotingswijzigingen 2016
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B5 
Overheveling (restant)budgetten van 

2015 naar 2016 

 
In de voor- en najaarsrapportage 2015 en in de decemberrapportage 2015 zijn 
voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd om specifieke (restant)budgetten over te 
hevelen van 2015 naar 2016. Bij de opmaak van de jaarrekening 2015 is geconstateerd 
dat: 
a. Er te veel budget is overgeheveld naar 2016 (= een negatief bedrag) 
b. Er te weinig budget is overgeheveld naar 2016 (= een positief bedrag) 
In deze voorjaarsrapportage wordt voorgesteld deze  ‘budgetomissie’ alsnog te 
verwerken in het boekjaar 2016. 
 
Per programma betreffen het de onderstaande zaken: 
 

PROGRAMMA 1 (FYSIEKE LEEFOMGEVING)      (in €) 

Reserve beleidsplan: 
Herstructurering ruimte E'oord Oost -3.293 
Verkeersstudies NOP 22.066 

Omvorming plantsoenen  29.266  
Woonvisie 2014 9.834 
Woonvisie Noordoostpolder -3.499 

54.374 
Reserve lening IJsselmeerziekenhuizen: 
Amendement Poldertoren 31.098 
Reserve vervanging bruggen: 

Vervanging bruggen 75.000 
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2014: 
Invoer flitsvergunning 9.000 
Reserve bouwgrondexploitatie: 

Open planproces Emmeloord Centrum -4.088 
Reserve vervanging speelplaatsen: 
Uitvoeringsplan speelplaatsen 23.116 
TOTAAL 188.500 

PROGRAMMA 2 (SOCIALE LEEFBAARHEID)       (in €) 

Reserve beleidsplan: 
Frictiekosten Cultuurbedrijf 97.305 
Reserve huisvesting onderwijs: 
Huur tijdelijke huisvesting St. 
Josephschool 93.845 
Peuterspeelzaalwerk   8.997  

   102.842  

Reserve onderhoud en aanpassing  
gebouwen primair en speciaal onderwijs: 
Sloop Keerkring  50.000 

Onderhoud Zonnebloemschool 2015  40.000  
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Onderhoud Onderwijshuisvesting 2013  21.882  
Onderhoud Onderwijshuisvesting 2014  21.291  
Beheer en leegstandkosten 
schoolgebouwen  30.000  

  163.173  
Reserve Beeldende kunst en cultuur:  

7e landschapskunstwerk Flevoland 59.450 
Vervanging en verplaatsen 
kunstwerken   12.396  

   71.846  

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2014: 
Nieuwe natuur WE Schokland 7.963 
       

       

TOTAAL 443.129 
       

PROGRAMMA 3 (ECONOMISCHE ONTWIKKELING)      (in €) 

Reserve beleidsplan: 

Subsidie opknappen werklocaties 37.400 
Project glastuinbouw Luttelgeest  75.996  

  113.396  
Reserve EU phasing-out: 

Proef de smaak van Flevoland 2.564 
Transitiegelden Zuiderzeelijn: 
Transitiegelden Zuiderzeelijn -15.112 
Ontwikkel fonds stimulering 
werkgelegenheid:     
Bevorderen economie   25.000  
Reserve nog uit te voeren 
werkzaamheden 2014: 
Bevorderen economie     15.000  
       
TOTAAL 140.848 

PROGRAMMA 4 (DIENSTVERLENING EN BESTUREN)     (in €) 

Reserve beleidsplan: 

Implementatie HR 21 8.299 

Kwaliteitshandvest    30.000  

Project dienstverlening    28.651  

Toptakenwebsite    10.261  

Onderzoek reg communicatie    -910  

SWIF    -2.737  

TOTAAL 73.564 
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PROGRAMMA 6 (KRACHTIG NOP)                    (in €) 

 
Reserve beleidsplan: 
Jeugdactiviteiten      2.846 
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2013: 
Jeugdbeleid       6.863   
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2014: 
Volksgezondheid      44.547   
Reserve sociaal domein: 
Investeringsplan decentralisaties     243.139   
 

TOTAAL                297.395 
 
Totaal overheveling restantbudget van 2015 naar 
2016 

1.143.436 

 
 
 
 

Overheveling investeringen met economisch nut 
  
 
 
St. Josephschool uitbreiding hoofdgebouw  € 107.266 
Maatregelen frisse school  € 74.930 
Uitbreiding begraafplaats Emmeloord € 48.136 
Containers afvalinzameling  € 20.000 
Vervanging software 2013 € 7.411 
Vervanging software 2014 € 36.995 
Vervanging software 2015 € 203.101 
Vervanging hardware 2015 € 64.126 
Totale overheveling restantbudget van 2015 naar 2016 € 561.965 
(investeringen waarop wordt afgeschreven)  
     
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


