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Strategische raadsagenda 2014-2018 
Tweede update dd 18 april 2017 
 

In deze tweede bijstelling van de strategische raadsagenda voor de 
raadsperiode 2014-2018 wordt een aantal onderwerpen (her)benoemd, die 

de raad als prioritair ziet voor deze raadsperiode. Ook is inzichtelijk 
gemaakt dat besluitvorming via verschillende stappen verloopt. Stappen die 

ieder weer een andere vorm van betrokkenheid van de raad vragen. 

Om de werkzaamheden van de raad goed te richten, is het belangrijk 

prioriteiten te stellen. Niet alles kan belangrijk zijn. Om daarna ook de 
goede activiteiten te kunnen plannen is het ook van groot belang dat de 

raad aangeeft welke vragen en wensen er voor de aanpak van deze 
onderwerpen bestaan. 

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

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

Ontwikkeling 
In deze fase wordt een voorstel in de raad behandeld, waardoor de raad richting geeft aan 
het college. Het voorstel is doorgaans opgesteld door het college. Het vinden van een 
oplossing voor een beleidsprobleem staat centraal. Wanneer de raad zelf meer nadrukkelijk 
naar de oplossing wil kijken, dan zal dat vaak zijn in de vorm van vragen aan het college over 
de oplossing, gesprekken (dat kan o.a. in "gewoon" contact met burgers, maar ook met 
hoorzittingen, werkbezoeken, spreekrecht), enzovoorts. 
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Uitvoering 
In deze fase is het college aan de slag (door inzet van het ambtelijk apparaat) met de 
uitvoering van beleid. De raad staat hier op afstand. Wanneer de raad in de uitvoeringsfase 
het beleid wil volgen, staat de informatieverstrekking (primair door het college) centraal. Ook 
kan gedacht worden aan bijvoorbeeld werkbezoeken om te kijken hoe zaken in het veld 
verlopen. Daarbij blijft het belangrijk om goed op de rolverdeling te letten. In beginsel 
luistert de raad en verzamelt informatie, maar laat het college ruimte om uit te voeren. 
 

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

Aanpak 
Op de volgende pagina’s zijn de strategische onderwerpen benoemd die door de raad als 
prioritair worden beschouwd voor 2017. Het zijn onderwerpen die belangrijk zijn voor de hele 
samenleving, de hele raad en die normaliter in het collegeprogramma terug zouden komen. 
De onderwerpen staan min of meer aan het begin van een (nieuw/vernieuwd) beleidsproces, 
noodzaken tot een heroriëntatie op onderdelen of staan op een punt dat er belangrijke 
vervolgbesluiten genomen moeten worden voor wat betreft de te volgen (nieuwe) koers. In 
2018 plannen we bewust geen onderwerpen in om ruimte te geven aan een nieuwe raad en 
de uitkomst van de debatten in het kader van de verkiezingen. 
 
Na vaststelling van deze bijgewerkte strategische raadsagenda, is het belangrijk per 
onderwerp te bespreken wat de raad precies verwacht, op welke wijze ze betrokken wil 
worden in het totstandkomings- en besluitvormingsproces en hoe dat proces er vervolgens 
uitziet. Ook is het verstandig duidelijke keuzes te maken over de participatie van burgers: 
hoe krijgt deze vorm en wie (raad, college, ambtelijke organisatie) heeft in dit proces welke 
rol? De wensen van de raad moeten vervolgens worden afgestemd met de planning van 
activiteiten voor de raad en de capaciteit in o.a. de organisatie en bij de griffie om dit ook in 
het goede tijdpad te laten verlopen.  
 
Concreet betekent dit dat voor elk van de onderwerpen aan de hand van een 
probleemverkenning in het RTG van de betreffende commissie wordt gesproken over de 
wensen die de raad heeft bij het totstandkomings- en besluitvormingsproces. De uitkomst 
van dat gesprek wordt vastgelegd in een startnotitie. Voor 2017 gaat het dan specifiek om de 
volgende onderwerpen: 
• Voorzien in Vastgoed (loopt door uit 2016); 
• Grondbeleid (was eerder gepland voor 2016-2017) 
• Subsidiebeleid (was eerder gepland voor 2016-2017) 
• Omgevingswet (nieuw in 2017)  
• Intergemeentelijke samenwerking (loopt door uit 2016) 
• Dienstverlening (voorheen Deregulering) (was voorzien in 2017)  
• Overheidsparticipatie 
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Onderwerpen strategische raadsagenda 

Raadsagenda 2015-2017 
 

Voorzien in Vastgoed 
De meeste verkiezingsprogramma’s zeggen op een of andere manier iets over de 
ontwikkeling van de dorpen, zowel voor wat betreft inwonertal als voor wat betreft het 
voorzieningenniveau. Tegelijk dringt zich de discussie op over krimp en de gevolgen daarvan 
voor de voorzieningen in m.n. de dorpen (sport, zorg, woningbouw, onderwijs, 
peuterspeelzalen, winkels, bedrijventerreinen, etc.). De voorgestane inhoudelijke keuzes en 
de wijze waarop men wil omgaan met initiatieven vanuit de samenleving / kernen is 
wisselend. 
Vanuit de dorpsvisies blijkt dat maatschappelijke activiteiten belangrijk zijn voor de 
leefbaarheid en sociale cohesie in de Noordoostpolder. In veel gevallen worden deze 
activiteiten gefaciliteerd door middel van gebouwen. De gemeente speelt hierbij vaak ook een 
rol, bijvoorbeeld als eigenaar, beheerder of subsidieverstrekker. Om waardevolle activiteiten 
nu en in de toekomst te kunnen blijven faciliteren en middelen op de juiste manier in te 
zetten, wordt met het project ‘Voorzien in Vastgoed’ een integraal en strategisch beleid 
ontwikkeld. 
 
Stand van zaken 

In februari 2016 heeft de raad de Startnotitie Voorzien in Vastgoed (VIV) en bijbehorende 
Definitielijst vastgesteld. De uitkomsten van de behandeling van VIV in de raad (RTG’s 
november 2015 en februari 2016 en schriftelijke vragenronde) zijn meegenomen in deze 
Startnotitie. Met deze Startnotitie heeft de raad in de oriëntatiefase aangegeven op welke 
wijze men verwacht dat het beleid verder ontwikkeld wordt. Hiermee heeft de raad 
helderheid gegeven over de opdracht aan het college en is richting gegeven aan het verdere 
beleidsproces. Het project levert een centrale registratie van gegevens rondom vastgoed, een 
integraal beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een voorstel voor de interne organisatie 
van accommodatie- en  vastgoedtaken op. Het moet leiden tot een meerjarenperspectief op 
voorzieningen, de inzet van accommodaties en de optimalisering van de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille. 
Momenteel is de ontwikkelingsfase in uitvoering. Ook hierin wordt de input die eerder vanuit 
de raad is verkregen meegenomen. In oktober 2016 is de stand van zaken gepresenteerd in 
een RTG, inclusief een eerste doorkijk naar de visie en het beleidskader. Het project wordt 
afgestemd op ontwikkelingen bij verschillende beleidsterreinen, uitwerking van de 
dorpsvisies, actualisatie van het gebouwenplan en ad-hoc huisvestingsvraagstukken die zich 
gedurende het traject voordoen. Partijen zoals schoolbesturen, dorpsbelangen en 
wijkplatforms zijn geconsulteerd. De beschrijving van de uitgangssituatie en relevante 
ontwikkelingen wordt samen met de beleidsvisie en beleidsuitgangspunten voorgelegd aan de 
raad (april/mei). De raad wordt gevraagd om een principeakkoord zodat op basis hiervan het 
uitvoeringsplan kan worden opgesteld. 
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. De 
verwachte financiële consequenties worden opgenomen in de perspectiefnota.  
Het totale accommodatiebeleidsplan, inclusief uitvoeringsprogramma met maatregelen, 
fasering en financiële consequenties, wordt na de zomer voorgelegd aan de raad.  Door 
hiermee in te stemmen wordt duidelijk waar we de komende jaren in willen investeren, op 
welk moment en met welke investeringsbandbreedte. De wijze waarop projecten uitgevoerd 
worden (nieuwbouw / renovatie, locatie,  etc.) wordt t.z.t. per project voorgelegd aan de 
raad met een kredietvoorstel. Hierbij wordt wel altijd rekening gehouden met effect op 
andere vastgoedprojecten, zodat een integrale afweging kan worden gemaakt. 
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Subsidiebeleid 
Bij de afgelopen bezuinigingsrondes is het subsidiebeleid veelvuldig onderwerp van discussie 
geweest. Vaak werd gepleit voor een herbezinning op het subsidiebeleid, maar kwam het 
veelal niet tot een structurele wijziging van dat beleid omdat deze voor wat betreft de op dat 
moment actuele bezuinigingstaakstelling niet binnen de gestelde termijn tot een effect zou 
leiden. Een herbezinning vraagt daarom om een afzonderlijk proces, dat niet zozeer gericht is 
op bezuinigen, maar op de meer principiële beleidsuitgangspunten. 
 
Stand van zaken 

In 2016 heeft een rekenkameronderzoek naar de subsidies plaatsgevonden. Eind 2016 is het 
onderzoek afgerond. De aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen in het nieuwe 
subsidiebeleid. Bij de ontwikkeling van het subsidiebeleid worden de gemeenteraad, 
Participatieraad sociaal domein, maatschappelijke organisaties en interne professionals 
betrokken. Recent is hierover een sessie met de RTG Samenlevingszaken gehouden. Het doel 
is om het nieuwe subsidiebeleid in 2018 in werking te laten treden.  
 

Omgevingswet 
Het huidige omgevingsrecht bestaat uit meer dan 20 wetten en honderden regelingen. 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 verregaande 
decentralisatie van de regels voor de leefomgeving. De invoering van de wet is naar 
verwachting een grote operatie, die veel gelijkenis vertoont met de transities in het sociaal 
domein. Vanwege de complexiteit en ingrijpendheid van de wet stellen wij voor de 
Omgevingswet als nieuw onderwerp op de Strategische raadsagenda op te voeren. 
 
Stand van zaken 

Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een brede werkgroep vanuit de raad ingesteld. 
Doelstelling van deze werkgroep is het bevorderen van de kwaliteit van de politieke 
besluitvorming door kennisverwerving en beïnvloeding van de politieke agenda. De raads-
werkgroep heeft op 28 november ingestemd met een plan van aanpak, waarin met name 
wordt ingegaan op werkzaamheden, werkwijze en samenstelling. Belangrijkste doelstelling 
voor de eerste helft van 2017 is het ontwikkelen van leidende principes bij de implementatie 
van de Omgevingswet. Bij de toepassing van keuzen die ons in het fysieke domein geboden 
zullen worden is het van belang op hoofdlijnen te bepalen wat voor gemeente wij willen zijn. 
De leidende principes zullen de kaders vormen voor de implementatie van de Wet in onze 
gemeente.  
 

Grondbeleid 
Het grondbeleid is een ondersteunend instrument om aan de ontwikkeling van de gemeente 
vorm te geven naast de bekende planologische instrumenten (visies, stedenbouwkundige 
plannen, bestemmingsplannen). Grondbeleid is dus geen op zichzelf staand doel. Met het 
grondbeleid geven we zodanig sturing aan de inzet en het gebruik van grond, dat daarmee 
ruimtelijke en sectorale doelstellingen met betrekking tot wonen, werken, natuur, sport, 
recreatie, zorg en onderwijs kunnen worden gerealiseerd.  
 
In 2017 wordt in de nieuwe nota uitgewerkt welke vorm van grondbeleid we voorstaan, welk 
instrumentarium daartoe ter beschikking staat en op welke wijze de uitvoering en 
samenwerking met andere partijen vorm kan worden gegeven.  
 
Stand van zaken 

Er zijn verschillende ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om nu tot een nieuwe nota 
grondbeleid te komen: 
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• Het is allereerst wenselijk om de groei en de ambities van de gemeente die, nu de 
economische crisis voor een groot deel achter ons lijkt te liggen, nieuwe impulsen krijgen 
en nieuwe mogelijkheden bieden.  

• In de tweede plaats stelt de overheid zich steeds meer op als gelijkwaardige 
samenwerkingspartner en stuurt daar waar het nodig is.  

• In de derde plaats is er het een en ander veranderd in de bestuurlijke en wettelijke 
kaders. Vooruitkijkend is de nieuwe Omgevingswet aanstaande (2019), waarin alle regels 
voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd en ontsloten. Daarin zal ook de 
aanvullingswet grondeigendom worden opgenomen. Met ingang van 1 januari 2016 zijn 
de regels voor de waardering van de strategische grondvoorraad en de grondexploitaties 
gewijzigd.  

 
De hiervoor geschetste ontwikkelingen vormen aanleiding om het accent in het grondbeleid 
te verleggen. Lag in voorgaande nota's de nadruk nog vooral op het voeren van primair een 
actief, en daarmee aanbod gestuurd grondbeleid, nu is steeds meer sprake van “situationeel 
grondbeleid”. "Situationeel" wil in dit verband zeggen dat wordt ingestoken op een mix van 
zowel faciliterend als actief grondbeleid. Feitelijk betekent het, dat we per gebied en per 
opgave maatwerk leveren ter ondersteuning van de beleidsdoelen die de gemeente zich zelf 
heeft gesteld, of van vragen en initiatieven waarmee de gemeente vanuit de maatschappij en 
de markt wordt geconfronteerd. Dit sluit ook aan op de praktijk, zoals die zich de afgelopen 
jaren al min of meer heeft ontwikkeld. Overigens blijft de gemeente vanwege de strategische 
grondvoorraad nog altijd een belangrijke speler op de grondmarkt. Ook die positie kan 
bepalend zijn voor de rol die wij aannemen.  
 

Intergemeentelijke samenwerking 
Direct en indirect komt dit onderwerp in een aantal programma’s naar voren, waar het gaat 
over (ambtelijke) samenwerking met directe buurgemeente(n) (Urk, Dronten), regionale 
samenwerking (regio Zwolle, Centrumregeling Flevoland) binnen een groter gebied en 
Gemeenschappelijke regelingen (RUD, Veiligheidsregio, GGD, Concern voor Werk). 
 
Stand van zaken  

De commissie BFE is in 2016 een aantal keren bij elkaar gekomen om te spreken over het 
onderwerp intergemeentelijke samenwerking. Tijdens deze bijeenkomsten is een 
Strategiekaart intergemeentelijke samenwerking ontwikkeld. De strategiekaart geeft in één 
oogopslag de visie van de raad weer op intergemeentelijke samenwerking.  
Ook is een aantal thema-avonden georganiseerd over de rol van de raad in het kader van 
Gemeenschappelijke Regelingen. Het komende jaar wordt de commissie betrokken bij een 
verkenning op hoofdlijnen naar taken die zich lenen voor (intergemeentelijke) samenwerking.  
 

Dienstverlening 
Dit onderwerp had in de vorige strategische raadsagenda nog de titel Deregulering/regeldruk. 
Uit diverse verkiezingsprogramma’s komt naar voren dat men op dit gebied nog veel 
verbeteringen mogelijk acht. Soms in algemene termen over dereguleren, soms in de vorm 
van concrete wensen omtrent ondernemersloket, een omgevingsvergunning, een loket 
bouwvergunning, etc. Gesteld kan worden dat het hier in bredere zin gaat om wensen met 
betrekking tot de dienstverlening van de gemeente richting inwoners en bedrijven. Om die 
reden stellen wij voor het onderwerp te verbreden naar Dienstverlening. Daarmee kan 
worden aangesloten bij het Programma Dienstverlening.  
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Stand van zaken 

Naast deregulering zijn verdergaande digitalisering, het invoeren van zaakgericht werken en 
het verbeteren van de daaronder liggende processen manieren om de dienstverlening aan 
inwoners en bedrijven te verbeteren. Lean-trajecten bij het KCC leveren bijvoorbeeld minder 
en vereenvoudigde digitale aanvraagformulieren op. Ook is de flitsvergunning voor 
bouwprojecten  ingevoerd en hebben we een nieuwe, klantvriendelijk ingerichte 
toptakenwebsite gekregen. Bij het opstellen/actualiseren van verordeningen maken we 
gebruik van de gedereguleerde modelverordeningen van de VNG, waardoor we ook op dit 
gebied stapsgewijs verder dereguleren. In 2016 is het Programmaplan Dienstverlening 
vastgesteld.  
 

Overheidsparticipatie 

Overheidsparticipatie gaat over het participeren in (maatschappelijke) initiatieven vanuit de 
samenleving en welke rol je daarin zou kunnen nemen als overheid. Dit sluit goed aan bij het 
Passend Organiseren van waaruit de organisatie probeert te werken.  
Naar aanleiding van een motie van de Raad, waarin gevraagd is naar een visie op 
overheidsparticipatie hebben we vorig jaar een start gemaakt met het maken van deze visie. 
We hebben het bureau Partners en Pröpper gevraagd om ons hierin te begeleiden. 
 
Stand van zaken 

In 2016 hebben we een start gemaakt om ons te oriënteren op wat Overheidsparticipatie is 
en hoe we op dit moment omgaan met initiatieven. Uit de gesprekken bleek dat we best goed 
op weg zijn als organisatie. Maar het werd ook duidelijk dat een visie alleen niet volstaat. We 
ontwikkelen op dit moment aanvullend een digitale participatiewijzer om op deze manier een 
lerende omgeving te creëren voor onze collega’s, ons bestuur, maar ook onze samenleving. 
In 2017 zijn we gestart met werkateliers om te komen tot een visie en een digitale 
omgeving. Uiteraard wordt ook de Raad hierin betrokken om zo een beeld te vormen over 
wie welke rol heeft in bepaalde opgaven.  
 

Vervallen/afgeronde onderwerpen: 
 

Hart-voor-Emmeloord  
Op 18 april 2016 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de toekomst van het 
Stadshart. De voorkeur van de bevolking voor het scenario “Compact Centrum” is daarbij 
overgenomen. De gemeente geeft nu uitwerking in de vorm van het Programma Hart voor 
Emmeloord. Dat Programma zal aan het eind van het voorjaar 2017 aan de raad worden 
aangeboden. Na vaststelling zal dit onderwerp daarmee van de oriëntatiefase (open 
planproces) en ontwikkelingsfase (uitwerken programma) naar de uitvoeringsfase gaan. Om 
de raad in staat te stellen de uitvoering van het programma goed te kunnen blijven volgen, is 
binnen het Programmakader afgesproken gebruik te maken van een viermaandelijkse 
rapportage. 
 

Centrumschil Emmeloord  
Op 21 september 2015 is de aanpak voor de Centrumschil met de commissie Woonomgeving 
besproken. Net als bij het Open Plan Proces Hart voor Emmeloord gaan we samen aan de 
slag. De bewoners worden actief betrokken en krijgen een belangrijke rol.  Inmiddels is het 
eerste wijkparticipatietraject in de wijk Centrum-West gestart. Daarmee is dit onderwerp in 
de uitvoeringsfase beland. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de 
participatietrajecten. 
 

Integraal veiligheidsbeleid 
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Begin 2017 wordt met de raad een prioriteringssessie gehouden. Het Integraal 
Veiligheidsbeleid 2016 – 2019 zal daarna ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. 
Daarmee zal het veiligheidsbeleid in de uitvoeringsfase komen. 
 

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

Beleidsfase 2017 

Voorzien in Vastgoed Ontwikkeling SLZ 

Subsidiebeleid Oriëntatie SLZ 

Omgevingswet Oriëntatie WO 

Grondbeleid Ontwikkeling WO 

Intergemeentelijke samenwerking Ontwikkeling BFE 

Deregulering/ regeldruk Ontwikkeling BFE 

Overheidsparticipatie Ontwikkeling BFE 

 


