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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 op de diverse beleidsterreinen binnen de
programma’s van de begroting 2018.

Tabel 1

De voorjaarsrapportage bestaat uit twee delen:
Deel 1 - Voortgang programmabegroting 2018
In de programmabegroting 2018 is vastgesteld wat we dit jaar aan activiteiten gaan doen. In deze
voorjaarsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van deze activiteiten. Voor 2018 is
gekozen voor een beknoptere rapportage waarin vooral over afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen
wordt gerapporteerd. Dit houdt concreet in dat er zo min mogelijk teksten uit de begroting 2018
worden herhaald en dat er met een zogenaamd “stoplichten model” wordt gewerkt voor het aangeven
van de status van de activiteiten.
Het stoplichten model houdt in dat er gewerkt wordt met de volgende statussymbolen:

= De activiteit ligt op schema, er is geen aanvullende actie nodig,

= Er is aandacht en/of bijsturing vereist om de activiteit te kunnen halen,

= De activiteit wordt naar verwachting niet gehaald.
4

Deel 2 - Financiën
Hier worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2018
weergegeven.
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Voortgang programmabegroting 2018
Inleiding
De programma's zijn onderverdeeld naar pijlers, speerpunten en activiteiten. In deze
voorjaarsrapportage wordt per activiteit de stand van zaken aangeven met behulp van het stoplichten
model.
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Programma's
Programma 1 - Fysieke Leefomgeving
Dit programma gaat over de zorg voor de fysieke leefomgeving.
Programmadoelstelling
Een groene, schone, veilige en duurzame fysieke leefomgeving, met behoud van waardevolle
kenmerken en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Want dat is een leefomgeving waarin bewoners
prettig wonen, werken en recreëren.
oene en schone leefomgeving
Pijler 1. Groene en schone leefomgeving
Deze pijler gaat over de groene (openbare) leefomgeving, afvalinzameling en duurzaamheid.
Doelstelling pijler
Een groene en schone leefomgeving en een duurzame Noordoostpolder.
Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Een hogere kwaliteit openbare Een nette en functionele leefomgeving wordt gewaardeerd.
ruimte
Want bewoners, ondernemers en bezoekers voelen zich prettig
en veilig in een nette omgeving.

02 - Noordoostpolder
energieneutraal

In 2030 willen wij energieneutraal zijn. Zo zetten wij ons in voor
de wereldwijde opgave om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Een hogere kwaliteit openbare ruimte
Activiteit 01 - Kwaliteit van het
openbaar groen verhogen

Goed onderhouden openbaar groen
verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving.
Daarom verhogen wij in 2018 het
onderhoudsniveau voor openbaar groen.
Het gaat om een verhoging van de
onkruidbeheersing langs de hoofdwegen
tot A-niveau.

Toelichting status activiteit
De verhoging van het onderhoudsniveau is verwerkt in de contracten met de aannemer. Naast de
kwaliteitsverhoging wordt er ook geïnvesteerd in kleurrijke beplanting bij de entrees van dorpen en
wijken.
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Activiteit 02 - Speelplaatsen een
kwaliteitsimpuls geven

Leuke en veilige speelplaatsen zijn vaak
een gewenste voorziening in de buurt.
Daarom vervangen wij speeltoestellen die
aan het eind van hun levensduur zijn. Drie
speelplaatsen krijgen in 2018 een extra
verbetering. Vanzelfsprekend gebeurt dat
in overleg met de omgeving.

Toelichting status activiteit
Alle drie buurten zijn uitgenodigd om in het gemeentehuis uit drie voorstellen te kiezen. Het voorstel
met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. In totaal (voor alle drie speelplaatsen) zijn er 42 stemmen
uitgebracht. De opdrachten voor het leveren en plaatsen van de speeltoestellen is opgedragen, er is
een levertijd van 6 a 8 weken, het ligt in de verwachting dat in juni de werkzaamheden worden
uitgevoerd en afgerond.
Activiteit 03 - Het rioolbeheer
optimaliseren

Vanaf 2018 werken we anders aan het
beheer van het riool. De kwaliteit van het
riool wordt dan op een andere manier
meegewogen in de keuze om te vervangen
of repareren. Dit verbetert de
kosteneffectiviteit. En het past in het
Bestuursakkoord Water.

Toelichting status activiteit
Bij het analyseren van video inspecties voor onze rioleringsstelsels wordt gebruik gemaakt van het
principe dat voor assetmanagement ten grondslag ligt. Een reëlere inschatting is gemaakt over de
kwaliteitstoestand van onze stelsels. Bij de uitgevoerde video inspecties wordt het aantal en de ernst
van de geconstateerde schadepunten in kaart gebracht. Uit de vastgestelde schadepunten kan
worden afgeleid, dat onze stelsels geen achterstallig onderhoud hebben en zich in goede staat
bevinden. Te herstellen schadepunten worden in het regulier onderhoud meegenomen. Voor de
technische levensduur is bij vaststellen van het vGRP 2012-2016 uitgegaan van een verwachte en
landelijk gebruikte technische levensduur van 60 jaar. De uitgevoerde analyse leert dat de
technische levensduur kan worden verlengd naar 85 jaar. Het effect van de verlenging van de
technische levensduur heeft in 2018 geleid tot een lagere vaststelling van het tarief voor de
rioolheffing.

Activiteit 04 - Voorzieningen voor
honden verbeteren

Honden zijn graag in de openbare ruimte,
maar zij zorgen soms ook voor overlast.
Om hinder te voorkomen, verbeteren wij
vanaf 2018 de openbare voorzieningen
voor honden.

Toelichting status activiteit
Wij verbeteren de voorzieningen voor honden. Dat doen wij in overleg met de bewoners. In het
eerste kwartaal van 2018 spraken wij met bewoners in Ens en in de wijk Espelervaart. Daarna volgen
de andere dorpen en wijken. De gesprekken gaan over hondenlosloopgebieden, hondenpoepbakken
en voorlichtingsacties.
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Speerpunt 02 - Noordoostpolder energieneutraal
Activiteit 01 - Meer gescheiden
afval inzamelen

Afvalscheiding is een belangrijk onderdeel
van de circulaire economie. Want
gescheiden afval kan worden hergebruikt
als grondstof. Daarom gaan wij in 2018
afvalscheiding meer onder de aandacht
brengen van bewoners. Daarnaast gaan
wij nieuwe manieren zoeken om meer afval
gescheiden in te zamelen. Bijvoorbeeld
door herbruikbaar afval op basisscholen in
te zamelen. In 2018 maken wij een plan
om de afvalscheiding nog verder te
verbeteren.

Toelichting status activiteit
We plaatsen op een aantal plekken in Noordoostpolder extra glascontainers om meer glas in te
zamelen. Ook gaan we samen met HVC een webshop openen zodat bewoners van
Noordoostpolder, na elk bezoek op de milieustraat, kunnen sparen voor artikelen om afvalscheiding
te bevorderen. Bovendien willen we bewoners van Noordoostpolder de mogelijkheid bieden om HVC
te bezoeken en bekijken wat er met hun afval gebeurd. Verder zijn we nog steeds in gesprek met
basisscholen om herbruikbaar afval op basisscholen in te zamelen. In 2018 maken wij een plan om
de afvalscheiding nog verder te verbeteren.

Activiteit 02 - Focus op schone
energie

Wij focussen ons op de inzet van schone
energie en op energiebesparing. In 2018
voeren wij de Lokale Energie Agenda uit.
Dat doen wij samen met bedrijven,
inwoners en instellingen. Als gemeente
investeren wij ook zelf. In 2018 leggen wij
zonnepanelen op de Bosbadhal, komt er
een gemeentelijk zonnepark en doen wij
LED lampen in de straatverlichting.

Toelichting status activiteit
De gemeente ondersteunde het afgelopen jaar de opstartfase van het Netwerk Noordoostpolder
energieneutraal. Een voorstel is gedaan voor voortzetting van deze ondersteuning door het inzetten
van een externe procesbegeleider. Professionele begeleiding en coördinatie zijn noodzakelijk nu de
opstartfase van het Netwerk is afgerond, verschillende projectlijnen gaan lopen, en de inzet van
vrijwilligers zijn grenzen nadert.
Het plaatsen van LED lampen in straatverlichting ligt op schema. Voor het leggen van zonnepanelen
volgt nog een voorstel en bij goedkeuring zou daarmee in het laatste kwartaal van dit jaar gestart
kunnen worden. Hierbij is dan ook bijsturing vereist. Een onderzoek is uitgevoerd naar de
mogelijkheden van een gemeentelijk zonnepark. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van
het onderzoek en een mogelijk vervolg.

Activiteit 03 - Bevorderen van
nieuwe en schone mobiliteit

Wij willen de uitstoot van CO2
verminderen. Gemotoriseerd verkeer is
een belangrijke veroorzaker van deze
CO2-uitstoot. Daarom zetten wij -daar
waar mogelijk- in op het beperken daarvan
en het bevorderen van schone en nieuwe
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mobiliteit. In 2018 beginnen wij met het
verduurzamen van de gemeentelijke
voertuigen.
Toelichting status activiteit
De gemeente maakt beleid voor elektrische laadpalen om enerzijds aanvraagprocedures te
versnellen en anderzijds de beschikbare openbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Ook
blijven we inzetten op het bevorderen van het fietsgebruik door fietsroutes comfortabeler te maken
en knelpunten op te lossen.
Binnen de themagroep Duurzame Mobiliteit van het Netwerk Noordoostpolder energieneutraal richt
de aandacht zich op waterstof als alternatieve brandstof. Hiervoor wordt de verbinding gezocht met
de andere themagroepen waar waterstof een belangrijk thema is.
In 2023 bestaat de brandstof van de tractie uit zelf opgewekte energie, uit bijvoorbeeld
zonnepanelen. De tractie zal voornamelijk bestaan uit elektrisch aangedreven voertuigen.
Voor de toekomst worden de ontwikkelingen rondom de waterstof aangedreven motoren
in de gaten gehouden. Om de schone mobiliteit verder te stimuleren, maken de
medewerkers gebruik van een “schone” auto van de gemeente.

Pijler 2. Veilige en bereikbare leefomgeving
Deze pijler gaat over infrastructuur en openbare orde en veiligheid.
Doelstelling pijler
Een veilige en bereikbare leefomgeving.

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Noordoostpolder blijft een
veilige omgeving

Onze inwoners willen zich veilig voelen binnen de gemeente.
Daarom zoeken zij een situatie zonder gevaar, overlast,
verloedering en criminaliteit.

02 - Noordoostpolder beter
bereikbaar met een doelmatige
infrastructuur

Bewoners, ondernemers en bezoekers willen zich snel en
veilig door de Noordoostpolder kunnen verplaatsen. Een goede
infrastructuur helpt hen daarbij.

Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Noordoostpolder blijft een veilige omgeving
Activiteit 01 - Voortzetten van
Integrale Veiligheidszorg

Aanpakken en voorkomen van gevaar, overlast,
verloedering en criminaliteit, werkt het beste
wanneer alle betrokken partijen samenwerken.
Dit is ‘Integrale veiligheidszorg’. In 2018
besteden wij daarbij vooral aandacht aan:
jeugd, het landelijk gebied en openbare orde
problematiek door verwarde mensen.
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Toelichting status activiteit
We zijn gestart met het opzetten van Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied met o.a. agrariërs,
bewoners, LTO, politie en natuur- en landschapsbeheer.

Speerpunt 02 - Noordoostpolder beter bereikbaar met een doelmatige infrastructuur
Activiteit 01 - Verbeteren
verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid

Een goede en veilige infrastructuur helpt
mensen om zich snel en prettig te verplaatsen.
Daarom werken wij aan een verbetering
daarvan. In 2018 gaan wij bijvoorbeeld een
rotonde aanleggen op de kruising NagelerwegRandweg. Daarnaast besteden wij aandacht
aan verkeerseducatieprojecten over
fietsverkeer, parkeerproblemen en verkeer bij
scholen. Ook gaan wij verder met de pilot
‘vraagafhankelijk vervoer’.

Toelichting status activiteit
Alle activiteiten die te maken hebben met verkeerseducatie en verkeersproblemen rondom scholen
zijn uitgezet. De rotonde Nagelerweg - Randweg is medio mei in uitvoering gekomen.
Activiteit 02 - Inventariseren van
Smart mobility mogelijkheden

Verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid,
leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke
uitgangspunten voor ons. Daarom willen wij de
kansen benutten die innovatieve ICToplossingen ons bieden. In 2018 maken wij een
actieplan. Daarin staat welke ideeën interessant
zijn en welke wij kiezen voor pilots. Die pilots
worden daarna, in de periode 2019 t/m 2021,
uitgevoerd.

Toelichting status activiteit
Er wordt gewerkt aan een provinciaal/regionaal plan voor smart mobility. Daarnaast is het de
bedoeling om de lokale mogelijkheden m.b.t. smart city en smart mobility te onderzoeken. Dat zal in
de 2e helft van 2018 worden uitgevoerd.

Pijler 3. Ontwikkelen in de leefomgeving
Deze pijler gaat over ruimtelijke ontwikkeling, grondexploitatie en wonen & bouwen. Noordoostpolder
kent een bijzondere opbouw en inrichting. Vanaf de start is er ruimte voor ontwikkeling en die willen
we ook blijven bieden! Wel met respect voor het bestaande.
Doelstelling pijler
Een aantrekkelijke fysieke leefomgeving waarin ruimte is voor nieuwe initiatieven en lokaal
maatwerk.

11

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Soepele implementatie van de
omgevingswet in de politieke en
ambtelijke organisatie

De omgevingswet vraagt een andere manier van werken: nog
integraler, meer afwegingsruimte voor bestuur en flexibiliteit in
de aanpak (maatwerk), versnellen en vergemakkelijken
besluitvorming.

02 - Gemeente Noordoostpolder
behoud een prettig woon-, werk en
leefklimaat

Onze (nieuwe) inwoners moeten goed kunnen wonen in onze
gemeente. De bevolking groeit gemiddeld 75 huishoudens per
jaar (Woonvisie 2012). Voor deze natuurlijke groei willen we
voldoende woningen beschikbaar hebben.

03 - Een aantrekkelijk centrum dat
past bij de wensen van bewoners
en ondernemers

Een aantrekkelijk centrum draagt bij aan de aantrekkelijkheid
van Noordoostpolder als woon- en leef gemeente. Daarom
hebben wij samen met inwoners, ondernemers, pand
eigenaren, bewoners, instellingen en andere belangstellenden
een plan voor het centrum van Emmeloord gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?
01 - Soepele implementatie van de omgevingswet in de politieke en ambtelijke organisatie
Activiteit 01 - Voorbereiden van de
organisatie en medewerkers op de
veranderopgave in het fysieke
domein

Op basis van passend organiseren en de
doelstellingen van de Omgevingswet onze
ambtenaren voorbereiden op de cultuuromslag.
De organisatie en medewerkers informeren over
de consequenties van de wetswijziging.

Toelichting status activiteit
Er is onder andere:
- een werkgroep van de raad ingesteld met als doel een goede politieke besluitvorming te
bevorderen;
- een integrale gemeentelijke visie op het fysieke domein opgesteld, door het ontwikkelen van
“leidende principes”;
- betrokkenheid bij- en reactie op de internetconsultaties op het gebied van wet- en regelgeving van
de ministeries;
- een 0-meting van het fysieke deel van de organisatie;
- informatie verworven en uitgedragen;
- onderzoek verricht naar de (financiële) consequenties van de Omgevingswet;
- samenwerking aangegaan in regioverband.
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Na vaststelling van de leidende principes ( zoals voorgesteld in het overdrachtsdocument van de
werkgroep van de raad) wordt de omslag gemaakt van oriëntatie naar uitvoering. De uitvoering
kenmerkt zich door een strategie van systematisch experimenteren. Hierbij worden pilots uitgevoerd
in de geest van de Omgevingswet. De pilots worden geëvalueerd en de leerpunten worden
meegenomen in het vervolg. Op deze wijze wordt al doende geleerd.

Speerpunt 02 - Gemeente Noordoostpolder behoud een prettig woon-, werk en leefklimaat
Activiteit 01 - Stimuleren van
Invulling geven aan vrijkomende erven vergroot
initiatieven voor vrijkomende erven de leefbaarheid van het landelijk gebied, We
willen daarom erfeigenaren inspireren. Dit doen
we door duidelijke informatie te geven over
mogelijkheden.
Toelichting status activiteit
Erfeigenaren die plannen hebben om hun erf anders te gaan gebruiken, helpen wij graag. Dat doen
wij al in een vroeg stadium bij mensen op het erf, door naar hun ideeën te luisteren, mee te denken
en hen te informeren over mogelijkheden. Sinds 1,5 jaar is het mogelijk om op een erf een extra
woning te realiseren bijvoorbeeld in een oorspronkelijke schuur of in ruil voor het slopen van niet
oorspronkelijke bebouwing. Inmiddels zijn er ca. 18 woningen waar een positief principe besluit voor
is genomen. Een aantal daarvan doorloopt momenteel een bestemmingsplanprocedure.

Activiteit 02 - Grondgebruikers ten
zuidwesten van Emmeloord
helpen bij overgaan tot een ander
grondgebruik en/of
bodembewerking

Ten zuidwesten van Emmeloord daalt de
bodem. Hierdoor vernat dit gebied (de afstand
tussen maaiveld en de grondwaterstand neemt
af). Dit heeft tot gevolg dat de gronden al op
korte termijn niet meer geschikt zijn voor
hoogwaardige gewassen. Technische
maatregelen zijn niet kosten effectief en leveren
maar voor beperkte tijd verbetering. Daarom
onderzoeken we samen met de provincie, het
waterschap, Land- en Tuinbouw Organisatie
Nederland (LTO), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en
de betrokken agrariërs kansen voor een ander
grondgebruik. Bijvoorbeeld door het verbouwen
van andere gewassen. Ook kijken we of we
gebruik kunnen maken van Europese en
Rijkssubsidies om grondgebruikers te stimuleren
van (innovatieve) alternatieven gebruik te
maken.

Toelichting status activiteit
In het afgelopen jaar is samen met de provincie en het waterschap aandacht besteed aan met name
de communicatie en bewustwording naar de RVB, LTO en betrokken agrariërs. Daarvoor lopen
momenteel drie sporen:
Spoor 1: Verkenning naar maatregelen in het watersysteem
In deze verkenning wordt, samen met enkele agrariërs uit het gebied onderzocht, welke maatregelen
in het watersysteem mogelijk zijn voor de verbetering en optimalisatie van de lokale situatie.
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Spoor 2: Verkenning van alternatieven voor ander landgebruik
Mogelijkheden worden verkend naar een ander landgebruik en verdienmodel. Agrariërs en
grondeigenaren moeten hiervoor primair de keuze maken.
Spoor 3: Verkenning van vernattingsproblemen
Een aantal agrariërs ten noordwesten van Schokland, heeft te kennen gegeven dat nadat een hoger
peil bij Schokland is ingesteld, de vernatting op hun kavels is toegenomen. Door te achterhalen in
hoeverre de oorzaak van de toenemende vernatting daadwerkelijk gezocht moet worden bij de
uitgevoerde peilopzet, vindt onderzoek plaats. Daarvoor is een grondwatermeetnet geïnstalleerd.

Activiteit 03 - Uitvoeren van project Met het uitvoeringslab Nagele geven we samen
Nagele
met partners Nagele een impuls. In 2018 willen
we starten met de herontwikkeling van de locatie
Noorderwinkels. Ook werken we samen met een
ontwikkelaar aan de herontwikkeling van locatie
Schokkererf.
Toelichting status activiteit
Voor de herontwikkeling van locatie Schokkererf ligt een overeenkomst. Hierover zijn we met de
initiatiefnemers in overleg.

Speerpunt 03 - Een aantrekkelijk centrum dat past bij de wensen van bewoners en
ondernemers
Activiteit 01 - Samenwerken aan
een betere beleving, betere
identiteit en aantrekkingskracht

Samenwerken vergroot de aansluiting bij de
bewoners, bezoekers en ondernemers. Samen
met ondernemers, BAN en STEP promoten wij
het centrum van Emmeloord en faciliteren we de
organisatie van evenementen, promotie en
marketing. Invoeren van de
bedrijfsinvesteringszone in Emmeloord Centrum
en inrichten van het werkproces met nieuwe
stichting Centrummanagement Emmeloord
versterkt dit.

Toelichting status activiteit
De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is operationeel. De stichting centrummanagement Emmeloord is
opgericht. De eerste activiteiten van de nieuwe stichting zijn gestart.

Activiteit 02 - Versterken van de
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte
kwaliteit van het kernwinkelgebied draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het
centrum. Wij hebben daarbij aandacht voor de
verkeersstructuur. Daarnaast zetten we in op het
verplaatsen / toevoegen van verschillende
woon- en winkelfuncties.
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Toelichting status activiteit
Er is reeds een aantal zaken opgepakt. De rotonde Espelerlaan/Koningin Julianastraat en Onder de
Toren zijn aangelegd. De herinrichting van de Leeuwenkruising is in voorbereiding.
Er zijn marktuitvragen voor de locaties van het horecapaviljoen, een gebouw aan De Deel en in de
omgeving van de Noordzijde, Kettingplein en De Boei voorbereid. De laatste 2 zijn toegewezen. Voor
De Deel is een ontwerpplan gereed.
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Programma 2 - Sociale Leefbaarheid
Dit programma gaat over onderwijs, sport, cultuur en cultureel erfgoed.

Programmadoelstelling
Inwoners zijn in de gelegenheid om hun leven lang te leren en een passende vrijetijdsbesteding te
hebben.
Onderwijs
Pijler 4. Onderwijs
Deze pijler gaat over onderwijs. Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de
verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Als gemeente faciliteren we het onderwijs en hebben we
een aantal wettelijke taken.
Doelstelling pijler
•
•

Onderwijs dat voor iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen biedt.
Huisvesting voor scholen die aansluit bij de behoeften en die tegelijk zo is dat wij de
onderwijshuisvesting betaalbaar houden.

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Doorgaande leerlijn (2 tot
23 jaar)

Een doorgaande lijn van onderwijs naar werk helpt om
achterstanden of uitval te voorkomen. Onderwijs is belangrijk voor
onze maatschappij. De school is een plek waar leerlingen zich
ontplooien, waar geleerd en geoefend wordt en waar kinderen
leren omgaan met verschillen. Kinderen en jongeren kunnen er
hun talenten ontwikkelen en een passend opleidingsniveau
behalen.

02 - Voorzien in Vastgoed voor
Onderwijs

Goede onderwijshuisvesting is een voorwaarde om leerlingen
goed onderwijs te bieden. De gezamenlijke ambitie gaat uit van
een vernieuwingsslag om de komende jaren toe te werken naar
gebouwen die technisch op orde zijn, verantwoord geëxploiteerd
kunnen worden én de mogelijkheid bieden om leerlingen
onderwijskundig uit te dagen. Om tot efficiënte en
toekomstbestendige oplossingen te komen, gaan we uit van
samenwerking, multifunctioneel ruimtegebruik, passend op
behoefte en flexibiliteit.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Doorgaande leerlijn (2 tot 23 jaar)
Activiteit 01 - Monitoring van
bekostiging per peuter

Vanaf 2018 verandert er iets in de vergoeding
voor peuteropvang. Als gemeente subsidiëren
wij de peuters met een achterstand. Wij
ontvangen daarvoor een vergoeding van het
Rijk. Die vergoeding wordt lager. Maar tegelijk
lijkt ook het aantal ouders dat vergoeding nodig
heeft, lager te worden. Dat komt onder ander
doordat zij vanaf 2018 kinderopvangtoeslag
kunnen aanvragen. Hierdoor heeft het
waarschijnlijk geen grote gevolgen voor onze
begroting. We houden die ontwikkelingen in de
gaten, maar vooralsnog lijken er geen bijzondere
acties nodig.

Toelichting status activiteit
De instelling die de voorschoolse activiteiten binnen VVE uitvoert, Startpunt, heeft na de
harmonisatie over het rekeningjaar een tekort opgelopen van ongeveer 8% van de jaaromzet en
voorziet ook voor de komende jaren financiële uitdagingen. Hierover wordt gesproken met de
instelling om te bezien waar mogelijkheden liggen. Dit kan eventueel leiden tot een aanpassing van
het koptarief dat de gemeente bekostigt.

Activiteit 02 - Verbeteren
aansluiting kinderopvang en
primair onderwijs

Een goede aansluiting tussen de kinderopvang
en het basisonderwijs zorgt voor een vlotte start
voor 4-jarigen. Daarom realiseren wij kindcentra,
faciliteren peuteropvang en ondersteunen jonge
kinderen met een dreigende leerachterstand. In
2018 wordt steviger ingezet om kinderen met
taalachterstand ook daadwerkelijk mee te laten
doen aan het VVE programma (Voorschoolse en
Vroegschoolse Educatie).

Toelichting status activiteit
Eind 2018 wordt de rekening en verantwoording verwacht voor de éénmalige inzet van middelen
voor het project kwaliteitsslag in de bestaande kindcentra en het opzetten van extra nieuwe
kindcentra. Op basis hiervan worden eventuele vervolgstappen gezet.

Activiteit 03 - Verkennen
mogelijkheden tienercollege

Een goede overstap van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs helpt leerlingen in hun
schoolcarrière. Daarom sluiten wij aan bij het
initiatief vanuit het onderwijs om een
Tienercollege te starten. Het Tienercollege biedt
maatwerk aan leerlingen die versneld of
vertraagd de overstap naar het Voortgezet
Onderwijs maken.
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Toelichting status activiteit
Wij hebben de huisvesting van basisschoolleerlingen binnen het Emelwerdacollege gefaciliteerd. Het
is nu aan de schoolbesturen PO en Emelwerdacollege om inhoudelijk gestalte te geven aan een
"tienercollege".
Activiteit 04 - Voorkomen
thuiszitters

Een opleiding vergroot de kans op werk. Daarom
willen wij voortijdig schoolverlaten of langdurig
schoolverzuim voorkomen. In 2018 zetten wij in
op een actieve benadering van jongeren zonder
startkwalificatie die buiten beeld zijn doordat ze
geen uitkering hebben maar ook geen werk.
Daarnaast zoeken wij aansluiting bij de
onderwijs-zorg-arrangementen en andere
ondersteuningsprogramma's vanuit Krachtig
Noordoostpolder. Ook gaan wij het
leerlingenvervoer gerichter inzetten.

Toelichting status activiteit
Met de sluitende aanpak wordt ingezet om jongeren niet zonder een zogenoemde startkwalificatie
van school te laten gaan. Daar waar dit toch dreigt te gebeuren, vindt er een zogenoemd ronde tafel
gesprek plaats (school, gemeente, netwerk, WerkCorporatie, etc) en wordt gekeken wat er nodig is.
Als dit zorg is, wordt dit opgepakt. Dit zijn maatwerktrajecten. Sinds 2018 zijn jongeren zonder
startkwalificatie en zonder uitkering in beeld door een koppeling in Suwinet. Door de RMCcoördinatoren worden deze jongeren actief benaderd voor een traject op maat.

Speerpunt 02 - Voorzien in Vastgoed voor Onderwijs
Activiteit 01 - Besluitvorming
toekomstbestendig
onderwijshuisvesting

Voor het primair, speciaal en voortgezet
onderwijs wordt één Integraal Huisvesting Plan
(IHP) opgesteld. Dit is een gezamenlijk plan van
gemeente en schoolbesturen. Hierin komt
specifiek beleid voor onderwijshuisvesting en
een concreet uitvoeringsplan. Het IHP wordt eind
van het jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.
Zo komt er een duidelijk en gedragen
meerjarenperspectief is op de
onderwijsgebouwen en benodigde investeringen.

Toelichting status activiteit
Het IHP is in februari door de Raad vastgesteld en wordt in uitvoering gebracht.

port
Pijler 5. Sport
De pijler sport gaat over sportaccommodaties en sportbeleid.
Doelstelling pijler
Een sportieve gemeente, waar alle bewoners in de breedte kunnen sporten en hun sportieve talent
kunnen ontwikkelen. Het doel is: Iedereen in beweging.
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Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Iedereen in beweging

Bewegen is gezond. Daarom helpen wij mensen graag om meer te
bewegen.

02 - Voorzien in Vastgoed voor
sport

Veel inwoners vinden sporten leuk. Het is gezond, activeert en
brengt mensen bij elkaar. Goede sportvoorzieningen zoals
sporthallen, gymzalen en sportvelden helpen inwoners om meer te
bewegen. Voor een groot deel geldt dat sportkantines en
kleedaccommodaties in eigendom zijn van de verenigingen zelf.

Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Iedereen in beweging
Activiteit 01 - Verbinding
sport en gezondheid

We zoeken de verbinding tussen sporten en een
bewuste gezonde leefstijl. Want dat past bij onze
doelen uit het sociaal beleidsplan. Daarom leggen wij
in 2018 de focus van de combinatiefunctionarissen
meer op de preventieve werking van bewegen en op
de emotionele ontwikkeling. Dit komt in het nieuwe
Uitvoeringsplan Brede Impuls Combinatiefuncties
2019-2022 te staan.

Toelichting status activiteit
De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden over de nieuwe uitvoeringsperiode van de beweegen cultuurcoaches. Hierbij is in eerste instantie teruggekeken naar resultaten en ontwikkelingen. Na
de zomer zal dit uitmonden in gesprekken over gewenste doelen voor de nieuwe periode.
Activiteit 02 - Meer aandacht Bewegen is meer dan georganiseerd sporten. Daarom
voor bewegen
stimuleren wij ook andere vormen van beweging. We
gaan initiatieven voor bewegen in de openbare ruimte
of via informele activiteiten, stimuleren. Bijvoorbeeld
via de combinatiefunctionarissen.
Toelichting status activiteit
Dit betreft meer dan alleen sport en daarom is gekozen voor een brede benadering. Zorg,
participatie, ruimte, IGW zijn ook betrokken. Momenteel lopen er twee burgerinitiatieven (pannaveld
en beweegtuin) waar we de initiatiefnemers ondersteunen om hun initiatief te realiseren.

Activiteit 03 - Verbeteren

In de Perspectiefnota 2018-2021 is de noodzaak van
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toplaag golfbaan

de aanpassing van de golfbaan Emmeloord
aangegeven. Er is gekozen voor een
toplaagverbetering waarbij gefaseerd verschillende
delen van het golfterrein aangepakt worden. Na
definitieve besluitvorming in de raad kan naar
verwachting in de zomer van 2018 het eerste deel van
de noodzakelijke aanpassingen aan de golfbaan
plaatsvinden.

Toelichting status activiteit
De aanbesteding voor de noodzakelijke aanpassingen aan de golfbaan is gunstig verlopen en past
binnen het aangevraagde budget. De laatste voorbereidingen worden getroffen zodat van de zomer
de eerste werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. De werkzaamheden zijn over twee jaar
verdeeld zodat de golfbaan tijdens de werkzaamheden in gebruik kan blijven.

Activiteit 04 - Realisatie
vervanging kunstgrasveld
voetbal

Ons eerste kunstgrasveld (bij Flevoboys Emmeloord)
is toe aan vervanging. Aandachtspunt hierbij zijn de
alternatieven voor de ruberinfill. Want in de afgelopen
jaren is er veel discussie geweest over de
gezondheidsaspecten daarvan.

Toelichting status activiteit
Voor de vervanging van het kunstgrasveld is gekeken naar alternatieven. In onderling overleg met
Flevo Boys is gezamenlijk de afweging gemaakt bij ruberinfill te blijven. Uit de voorbereidende
werkzaamheden is gebleken dat niet alleen de toplaag vervangen moet worden, maar ook
werkzaamheden verricht moeten worden aan de omliggende voorzieningen, zoals hekwerk en
bestrating, om die op gelijke hoogte van de grasmat te houden.

Activiteit 05 - Realisatie
korfbalvelden

De hockeysport en korfbalsport groeien in Emmeloord.
Daarom zijn aparte korfbalvelden nodig. Voor deze
uitbreiding was fysiek al ruimte gereserveerd in het
Masterplan Sport en financieel in de Perspectiefnota
2017-2020. Aansluitend hierop wordt gekeken naar
een integraal plan voor de Sportlaan, waar ook de
problematiek van de Jeu de Boules vereniging en
tennisvereniging wordt opgepakt.

Toelichting status activiteit
De realisatie van de nieuwe korfbalvelden zal deze zomer plaatsvinden. Met de Jeu de Boules en de
tennisvereniging wordt gesproken over mogelijke verhuizing van de Jeu de Boules banen. Wanneer
hier een gezamenlijk plan voor is gemaakt wordt dit ter besluitvorming voorgelegd.

Speerpunt 02 - Voorzien in Vastgoed voor sport
Activiteit 01 - Besluitvorming Het Bosbad in Emmeloord moet binnen afzienbare tijd
renovatieplan Bosbad
worden gerenoveerd. In 2018 worden daarover
voorstellen gedaan aan college en raad.
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Toelichting status activiteit
Met de exploitant van het zwembad wordt gesproken over een plan van aanpak voor de renovatie.
De wens is niet om alleen maar te renoveren maar ook het zwembad een impuls te geven zodat het
de komende decennia toekomstbestendig is. Hierbij liggen kansen om de inrichting te moderniseren
en te verduurzamen. Hierbij is eerst een programma van wensen opgesteld. Hoe ziet het Bosbad van
de toekomst er uit? Dit moet nu vertaald worden naar architectonische en technische mogelijkheden
van gebouw en installaties.

Pijler 6. Cultuur
De pijler Cultuur gaat over Cultuurparticipatie, Cultureel Erfgoed, Bibliotheekwerk en Media.

Doelstelling pijler
Een cultureel aantrekkelijke gemeente waar bewoners en bezoekers genieten van het gevarieerde
cultuuraanbod en de kans krijgen zich te ontwikkelen.
Insteek is het versterken van het cultuuraanbod in Noordoostpolder.

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Cultuur voor iedereen

Cultuur is voor iedereen. Daarom willen wij dat elke inwoner van
onze gemeente kennis kan nemen van cultuur. Wij investeren in
kennismaking met en deelname aan cultuur ‘van onder af’. Dit
betekent: via de jeugd. Zo investeren wij in het culturele leven van
de toekomst en in hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

02 - Cultureel erfgoed
behouden

Cultureel erfgoed vergroot de bewustwording van de historie. Wij
willen het verhaal van de polder vertellen, om de bewustwording
van onze lokale historie te vergroten. Daarom willen wij ons
cultureel erfgoed behouden en daar meer aandacht voor vragen. In
het bijzonder voor Werelderfgoed Schokland.

03 - Voorzien in Vastgoed voor Culturele activiteiten gebruiken vastgoed. Bijvoorbeeld het muzisch
cultuur en erfgoed
centrum, de bibliotheek, het theater, of het toekomstige
Werelderfgoedcentrum. In het kader van het project Voorzien in
vastgoed, onderdeel Culturele accommodaties, worden de
(on)mogelijkheden verder verkend en uitgewerkt in relatie tot de
verzelfstandiging.

Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Cultuur voor iedereen
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Activiteit 01 - Bevorderen amateurkunst

Amateurkunst willen wij bevorderen.
Daarom geven wij incidentele subsidies
voor publieksactiviteiten. Dat zijn
subsidies op basis van de Regeling
Culturele Subsidies. Er is een
subsidiebudget van € 40.000
beschikbaar.

Toelichting status activiteit
In 2018 zijn de eerste aanvragen van verenigingen, die voorheen waarderingssubsidie kregen,
binnengekomen en verleend op basis van de Subsidieregeling.

Activiteit 02 - Toezien op vorming
Streekomroep Noordoostpolder - Urk

Urk FM en Luister 527 gaan samen de
streekomroep Noordoostpolder vormen.
Samen met gemeente Urk zien wij erop
toe dat het lokale media-aanbod
voldoende blijft. Dat wil zeggen: radio,
interactieve website en (kabel)TV.

Toelichting status activiteit
Pas als de rijksmiddelen hiervoor beschikbaar zijn wordt één en ander definitief. Hierover is door het
kabinet nu nog niets besloten. In de tussentijd houden we de lokale omroep in stand, zodat gedane
investeringen niet verloren gaan en voeren we de regie op een formeel fusietraject dat nodig is om in
2019 de zendmachtiging voor streekomroep te kunnen krijgen.

Activiteit 03 - Herijken subsidieafspraken
Cultuurbedrijf

Eind 2018 eindigt de
subsidieovereenkomst met het
Cultuurbedrijf. Daarom wordt in 2018
een nieuwe overeenkomst gemaakt. In
de nieuwe overeenkomst zal meer
aandacht komen voor de gewenste
maatschappelijke doelstellingen.

Toelichting status activiteit
Het opstellen van een nieuwe overeenkomst loopt op met het jaarlijks subsidieproces en het interne
proces van het Cultuurbedrijf voor een nieuw bedrijfsplan. De gesprekken met het Cultuurbedrijf zijn
gestart en eind 2018 zal er een nieuwe overeenkomst liggen.

Activiteit 04 - Opstellen convenant
Cultuureducatie

Basisonderwijs, gemeente en
Cultuurbedrijf Noordoostpolder werken
aan een Regionaal Cultuureducatieplan.
In dat plan staat hoe het curriculum van
de scholen wordt geborgd. Het gaat ook
over de cofinanciering vanuit het
onderwijs.
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Toelichting status activiteit
Na overleg met onderwijsbesturen is meer zicht ontstaan op de wijze waarop we de samenwerking
gestalte gaan geven met voldoende draagvlak vanuit het onderwijs. Eind 2018 verwachten we de
samenwerking rond te hebben.
Activiteit 05 - Nieuw uitvoeringsplan
Combinatiefunctionarissen maken

In 2018 wordt een nieuwe
Uitvoeringsplan Brede Impuls
Combinatiefuncties 2019-2022 gemaakt.
Meer dan in voorgaande periodes komt
de focus op preventieve werking van
bewegen en emotionele ontwikkeling.
Hierbij past een andere verdeling tussen
beweeg- en cultuurcoaches dan bij de
huidige verdeling.

Toelichting status activiteit
De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden waarin met name is teruggekeken naar behaalde
resultaten en de ontwikkelingen. Het vervolg is het definiëren van maatschappelijke doelen en de
gewenste activiteiten die daar bij horen.
Speerpunt 02 - Cultureel erfgoed behouden
Activiteit 01 - Bewustwording van het
cultureel erfgoed in Noordoostpolder
vergroten

Cultureel erfgoed is monumenten, maar
ook verhalen en bodemschatten. In 2018
vergroten wij de aandacht voor al deze
vormen van erfgoed. Dat doen wij
bijvoorbeeld door nieuwe monumenten
aan te wijzen, nieuw archeologiebeleid
te maken en projecten te steunen die het
verhaal vertellen.

Toelichting status activiteit
Eén van de projecten voor het vertellen van het verhaal is een zesdelige podcast van twee
studenten. Dit in het kader van 100 zuiderzeewet. Deze podcast “land van melk en honing” neemt de
luisteraar mee door de bijzondere geschiedenis van Noordoostpolder en Urk. Een ander uniek item
dit jaar is het opgraven van een groot zeegaand vrachtschip uit de 18e eeuw. De huidige
monumentenlijst is niet evenwichtig en hierin willen we verandering aanbrengen. In 2018 worden
nieuwe monumenten aangewezen, waarbij we met voorrang kijken naar industriële gebouwen en
waardevolle groen- en landschapsstructuren. We willen in het aanwijzingstraject putten uit lokale
kennis en betrokkenen (relevante verenigingen en eigenaren) actief meenemen.

Activiteit 02 - Werelderfgoed Schokland

Het Werelderfgoed Schokland is uniek
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ontwikkelen

erfgoed. Met bijzondere kansen en
uitdagingen. Daarom besteden wij daar
ook in 2018 weer extra aandacht aan.
De realisatieovereenkomst Nieuwe
Natuur wordt ondertekend. En er zijn
verplichtingen vanuit Unesco. Er moet
een nieuw managementplan worden
gemaakt en een State of Conservation
Report (SOC). Verder gaan wij door met
het proces voor een
Werelderfgoedcentrum. Dit betekent: het
opstellen van een programma van eisen,
uitzetten ontwerpopdracht, ZZLaanvraag en het maken van een
definitieve businesscase.

Toelichting status activiteit
Begin maart heeft de rijksoverheid bekend gemaakt een bijdrage van € 12 miljoen te doen voor de
realisatie van Nieuwe Natuur Schokland om het werelderfgoed te behouden. Momenteel worden de
voorwaarden zoals gesteld in raadsvoorstel en amendement verwerkt in de realisatieovereenkomst.
De verwachting is dat deze uiterlijk in juli bestuurlijk afgerond wordt. Tegelijkertijd is er gestart met
het gebiedsproces, dit omvat de benodigde bestemmingsplanwijzigingen en het door het Waterschap
te nemen peilbesluit. De eerste voorbereidingen voor het nieuwe managementplan zijn gestart met
een terugblik met alle gebiedspartners op het geldende plan. Met betrokken partijen wordt overlegd
hoe De SOC het best vormgegeven kan worden.

Speerpunt 03 - Voorzien in Vastgoed voor cultuur en erfgoed
Activiteit 01 - Scenariokeuze huisvesting
cultuurbedrijf

In 2018 wordt de scenariokeuze
huisvesting cultuurbedrijf verder
voorbereid en uitgewerkt.

Toelichting status activiteit
De eerste verkennende gesprekken met het Cultuurbedrijf hebben plaatsgevonden. Hierbij is met
name gekeken naar de gewenste functionaliteit van de gebouwen. Leidend hierbij zijn de activiteiten
van het Cultuurbedrijf, de keuze voor huisvesting zal daar uit moeten volgen. Komende periode
zullen verschillende huisvestingsscenario's worden uitgewerkt.

Activiteit 02 - Programma van eisen maken In 2018 wordt een programma van eisen
voor het Werelderfgoedcentrum
gemaakt voor het

Toelichting status activiteit
Gezamenlijk met de beoogde exploitanten van een WEC, het Flevo-Landschap en het Cultuurbedrijf,
wordt gewerkt aan een definitieve Businesscase WEC, op basis waarvan een besluit genomen kan
worden om een nieuw centrum al dan niet te realiseren. Hierbij zal aandacht zijn voor locatie en
bezoekersaantallen en zal er ook een concept programma van eisen voor het gebouw liggen zodat
de benodigde investering berekend kan worden.
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Programma 3 - Economische Ontwikkeling
Dit programma gaat over onze betrokkenheid bij economische ontwikkeling en werkgelegenheid en
recreatie en toerisme.
Programmadoelstelling
Een duurzame en regionale economische infrastructuur die gericht is op meer werkgelegenheid,
meer mensen naar vermogen aan het werk en meer (toeristische) bestedingen in Noordoostpolder.
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
Pijler 7. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
Deze pijler gaat over economie, werkgelegenheid en recreatie en toerisme.

Doelstelling pijler
•
•

Economische groei en meer mensen aan het werk.
Meer bezoekers in Noordoostpolder die langer blijven.

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Werklocaties klaarmaken
voor de toekomst

In Noordoostpolder komt een aantal oudere bedrijventerreinen in
aanmerking voor verbetering, zowel in de dorpen als Emmeloord.
Hierbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemers en waar nodig en mogelijk ondersteunen we vanuit
de gemeente. Daarbij koppelen we beoogde investeringen voor
groot onderhoud en rioleringswerkzaamheden aan beschikbare
Provinciaal Herstructurering Programma Subsidies.

02 - Naar een inclusieve
arbeidsmarkt

Op de inclusieve arbeidsmarkt kan iedereen meedoen.
Werkgevers bieden ook werk aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De vraag van de werkgever is leidend. De
betrokken partijen zorgen dat de kennis en kunde van de
werkzoekende aansluit bij deze vraag. Ieder vanuit een eigen
verantwoordelijkheid. Zo faciliteren onderwijs en overheid de
werkgevers.

03 - Stimuleren van innovaties in
onze sterke sectoren

Onze ondernemers en (zorg)instellingen staan niet stil. Zij
benutten de mogelijkheden van de gedigitaliseerde samenleving
en de smart industries. Wij zien sterke veranderingen in de
sectoren agro, machinebouw, toerisme en zorg. Waar nodig
ondersteunen en faciliteren wij onze ondernemers.

04 - Promoten van - en recreëren Bezoekers willen in korte tijd zoveel mogelijk unieke momenten
in de Noordoostpolder
beleven. Kwaliteit is daarbij een belangrijk aspect. We zetten in
op het beter beleefbaar maken van het unieke en
onderscheidende aanbod van Noordoostpolder. We hebben de
ondernemers en andere stakeholders hard nodig voor het
realiseren van deze productontwikkeling.
25

05 - Kansen op het gebied van
regionalisering benutten

Economische ontwikkeling houdt zich niet aan provinciegrenzen.
Noordoostpolder ligt gunstig tussen twee interessante
economische regio’s: Regio Zwolle en de Metropool Regio
Amsterdam (MRA) met onder andere Lelystad en Almere. De
snelweg A6 en de N50 zijn belangrijke verbindingswegen, naar
beide regio’s. Ook op het terrein van arbeidsmarkt, scholing en
cultuur liggen er duidelijk linken naar beide regio’s. Uit onderzoek
blijkt dat de groei van de economie in Noordoostpolder vooral
ontstaat door de groei van het eigen bedrijfsleven. Toch biedt
samenwerking in de regio volop kansen en mogelijkheden
waarvan wij kunnen profiteren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Werklocaties klaarmaken voor de toekomst
Activiteit 01 - Bedrijfslocaties
passend bij het gebruik

Bedrijfslocaties veranderen van karakter. We gaan
een proces inrichten met ondernemers om de
kwaliteit van de terreinen te waarborgen. Dit doen
we, bijvoorbeeld door schouw van het eigen
bedrijventerrein. Waar nodig richten we de
openbare ruimte opnieuw in. Ook het centrum van
Emmeloord krijgt een nieuwe impuls.

Toelichting status activiteit
Op 1 januari is de Stichting Centrum Management Emmeloord van start gegaan. In het centrum zijn
al diverse evenementen georganiseerd. Verder wordt, in overleg met ondernemers, nagedacht over
de inrichting van de Constructieweg en omgeving. Ook zijn we in gesprek over de omgeving van de
loswal in Kraggenburg.

Activiteit 02 - Uitbreiden van de
bedrijfslocaties

Ruimte creëren voor de vestiging van nieuwe
bedrijven of uitbreiding van bedrijven, Dit willen we
bijvoorbeeld op de Munt B. Ook kijken we met Urk
op basis van de visie op werklocaties Noordelijk
Flevoland naar de ontwikkeling van een
binnendijks bedrijventerrein.

Toelichting status activiteit
Op 25 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de visie op werklocaties Noordelijk Flevoland
en de voorgenomen grenscorrectie, waardoor gemeente Urk een binnendijks bedrijventerrein kan
ontwikkelen achter de Maritieme Servicehaven.
De bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van de Munt B in noordelijke richting is in
voorbereiding.
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Speerpunt 02 - Naar een inclusieve arbeidsmarkt
Activiteit 01 - Ontmoetingen en
gesprekken tussen
ondernemers en onderwijs
organiseren

De samenleving verandert steeds sneller en de
vraag van ondernemers naar goed geschoold
personeel neemt toe. Scholingsvragen van
ondernemers sluiten niet altijd aan bij het reguliere
aanbod van het onderwijs in Noordoostpolder. In
samenwerking met het voortgezet onderwijs, MBO
en ondernemers komen er arrangementen om
werkzoekenden (met een grote afstand) beter toe
te rusten voor de vraag van de werkgever. In het
schooljaar 2018-2019 zijn de eerste
arrangementen beschikbaar.

Toelichting status activiteit
Het instroomtraject voor de maakindustrie is bijna klaar. Grote bedrijven in de maakindustrie,
WerkCorporatie, UWV, ROC, opleidingsfondsen gelieerd aan metaal en techniek en gemeente,
hebben een plan ontwikkeld om mensen vanuit een bijstands- of WW-uitkering versneld
functiegericht op te leiden (8 weken).
Activiteit 02 - Verbeteren van de Er zijn heel veel spelers betrokken bij een goed
verbinding tussen de betrokken werkende arbeidsmarkt, waaronder onze
spelers bij de arbeidsmarkt
(buitengewoon) werkgevers,
ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen,
de werkcorporatie, Concern voor Werk,
reïntegratiebedrijven, het Regionaal Werkbedrijf
Flevoland en wij als gemeente. Het is belangrijk
dat deze spelers elkaar kunnen vinden. In 2018
zetten we in op verbinding tussen de partijen. Dit
doen we onder andere door het organiseren van
slimmere en toekomstbestendige concepten. Een
voorbeeld is flexibele(re) huisvesting van scholen
en instellingen. Deze kunnen door zowel
werkenden als niet-werkenden gebruikt worden
om de aansluiting op de arbeidsmarkt te
behouden of te krijgen.
Toelichting status activiteit
We zijn in gesprek met een kerngroep van 8 personen (ondernemers, onderwijs, gemeente en
ervaringsdeskundigen) onder leiding van een externe procesbegeleider over de inclusieve
arbeidsmarkt. De eerste bijeenkomst is geweest. Gezamenlijk gaan we de route en de agenda
bepalen.
Het regionaal Werkbedrijf Flevoland zoekt de aansluiting met het onderwijs en er wordt een business
case uitgewerkt om een netwerk 'leren werken' op te zetten binnen de arbeidsmarktregio.
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Activiteit 03 - Vergroten van de
kennis van 21e eeuwse
vaardigheden

Om goed te kunnen functioneren in beroep en
maatschappij hebben werknemers en werkgevers
in de 21e eeuw andere vaardigheden nodig. Naast
ICT-vaardigheden zijn er nog een hele reeks
andere ‘21e eeuwse vaardigheden’, zoals
samenwerken met mensen van uiteenlopende
achtergronden, een eigen mening kunnen vormen
en verwoorden en informatiebronnen op waarde
weten te schatten. Door contact met werkgevers
en onderwijs stimuleren wij het vergroten van de
kennis van 21e eeuwse vaardigheden.

Toelichting status activiteit
'21 eeuwse vaardigheden’ is een aanbod van het ROC. Dit wordt door gemeente en WerkCorporatie
onder de aandacht gebracht bij ondernemers. Medewerkers van de WerkCorporatie hebben zelf ook
de training gevolgd.

Speerpunt 03 - Stimuleren van innovaties in onze sterke sectoren
Activiteit 01 - Onze
ondernemers met elkaar
verbinden

Samen staan we sterker en weten we meer.
Daarom investeren we in verbinding tussen de
ondernemers.

Toelichting status activiteit
Digitaal ondernemersplatform NOPLINC is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst officieel gelanceerd.
Inmiddels hebben meer dan 180 ondernemers zich aangemeld en wisselen informatie uit. De BAN
en OVG gebruiken het platform om hun leden te informeren. De gemeente gebruikt NOPLINC voor
het bekendmaken van nieuwe opdrachten, vacatures, ondernemersbijeenkomsten etc.
In mei organiseerde de gemeente voor de tweede keer De Week van de Ondernemer. In het
programma, opgesteld in overleg met onder andere OVG en BAN, is ruimte voor uitwisselen van
ervaringen en delen van informatie over actuele thema’s.

Activiteit 02 - Stimuleren van
vestigen nieuwkomers met een
toegevoegde waarde in onze
sterke sectoren

Onze sterke sectoren willen we verder versterken.
Naast accountmanagement en acquisitie door de
eigen medewerkers, investeren we daarom in
acquisitie door clusterorganisaties als
CompoWorld, het Agrofoodcluster en Stichting
Nieuwland. Zij hebben de contacten in binnen- en
buitenland en komen eerder in gesprek met
bedrijven die interesse hebben in verplaatsing of
nevenvestiging. Als gemeente spannen we ons
extra in om verwerkende industrie in de agrosector
te faciliteren, en bedrijven op het gebied van
composiet en/of machinery. Ook investeren we
met de clusterorganisatie in studentendagen en
verkennen we de mogelijkheden voor
studentenhuisvesting in Noordoostpolder.
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Toelichting status activiteit
Als gemeente investeren we in sterke clusters. Goed voorbeeld is het Agrofoodcluster, dat onlangs
versterkt is met een innovatiepoot en een programma voor traineeships.
CompoWorld is bezig met een heroriëntatie, door meer in te zetten op productiefaciliteiten, waarbij
een onderneming (een deel van) de productontwikkeling in Noordoostpolder kan laten plaatsvinden.

Speerpunt 04 - Promoten van - en recreëren in de Noordoostpolder
Activiteit 01 - Nog beter
beleefbaar maken van het
unieke en onderscheidende
aanbod van Noordoostpolder

Een betere beleving vergroot de aantrekkelijkheid
van Noordoostpolder voor toeristen en recreanten.
We willen bezoekers stimuleren om langer in ons
gebied te blijven, Dit doen we samen met onze
partners. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van
de uitvoering van de agenda Waardevol
Waterloopbos. De informatievoorziening en
wandelroute op Schokland wordt verbeterd.
Daarnaast werken we samen met de provincie en
andere Flevolandse gemeenten aan een
provinciebrede stimuleringsregeling voor
(innovatieve) productontwikkeling. Ook verkennen
we de mogelijkheden om representatieve
onderzoeksgegevens over vakantie- en
vrijetijdsgedrag op gemeenteniveau te krijgen.

Toelichting status activiteit
Het Waterloopbos krijgt ZZL-subsidie waarmee de ontwikkelagenda uitgevoerd kan worden. De
verwachting is dat voor de route op Schokland dit jaar een LEADER-aanvraag ingediend wordt. De
stimuleringsregeling is gereed en het leefstijlenonderzoek is uitgevoerd en gepresenteerd tijdens het
toeristisch platform.

Activiteit 02 - Promoten van
Noordoostpolder gericht op de
bezoeker

Er ligt een kans voor Noordoostpolder in het
aantal Nederlanders dat Flevoland nog niet “kent”,
het groeiend aandeel inkomend toerisme in
Nederland en het feit dat Amsterdam “overloopt”.
In 2018 is het 100 jaar geleden dat de
Zuiderzeewet is aangenomen. Dit biedt kansen en
aanknopingspunten om het bijzondere verhaal van
Noordoostpolder onder de aandacht te brengen
van een breed publiek. Ook is 2018 het jaar dat
Nederland Waterland via verschillende
promotieacties onder de aandacht gebracht wordt
van de (internationale) toerist en recreant.
Voor een betere en gerichte promotie willen we
imago en identiteitsonderzoek doen. We
verkennen met de provincie en Flevolandse
gemeenten op welke wijze en in welke frequentie
dit onderzoek het beste kan worden uitgevoerd om
een representatief beeld te krijgen en
veranderingen te signaleren.
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Toelichting status activiteit
Het jaarprogramma voor 100 jaar Zuiderzeewet is opgebouwd rondom vier hoogtepunten die als
anker fungeren. Één van die vier hoogtepunten is de opening van het Deltamonument in het
Waterloopbos in september. Naast het hoofdprogramma vinden er in alle streken van het
Zuiderzeegebied activiteiten en evenementen plaats die te vinden zijn op de daarvoor speciaal
ontwikkelde website.
Activiteit 03 - Behouden en
ontwikkelen van recreatieve
routes

Voor bezoekers is het prettig als er goed recreatief
routenetwerk ligt. Daarom gaan wij in 2018
Toeristische OverstapPunten (TOP's) realiseren
en infrastructurele knelpunten voor recreatie in
beeld brengen. Ook kijken we naar mogelijkheden
voor extra pleisterplaatsen en rustpunten.
Daarnaast kijken we samen met de provincie hoe
de vindbaarheid van attracties beter kan. We
brengen en houden voor recreanten en toeristen
routes op kwalitatief goed niveau.

Toelichting status activiteit
De subsidieaanvraag voor de cofinanciering is ingediend bij de Provincie.

Speerpunt 05 - Kansen op het gebied van regionalisering benutten
Activiteit 01 - Informeren van
Zowel de (bestuurlijke) samenwerking in Regio
ondernemers over de kansen en Zwolle als het economisch programma van
mogelijkheden
Provincie Flevoland biedt onze ondernemers
kansen tot extra ondersteuning en financiering. Als
gemeente willen we ondernemers op een goede
manier de weg daarin wijzen. Daarnaast
informeren we hen over ontwikkelingen, zoals
Lelystad Airport, door het houden van NOP-Talks,
het organiseren van (thema)bijeenkomsten en
excursies.
Toelichting status activiteit
In de week van de Ondernemer zijn gesprekken met ondernemers gehouden over de kansen van
Flevokust, Floriade en Lelystad Airport. Deze gesprekken krijgen een vervolg.

Activiteit 02 - Intensiveren van
de samenwerking met
interessante economische
regio's

Regionale samenwerking biedt kansen die voor
een individuele gemeente moeilijk te realiseren
zijn. Denk aan: lobby rond bereikbaarheid en
veiligheid, deelname aan werkbezoeken aan het
Europees Parlement en samenwerken op het
gebied van hoogwaardig openbaar vervoer. We
doen mee aan bestuurlijke overleggen en aan
projecten die kansen bieden. Door die
samenwerking krijgen onze ondernemers kansen,
die anders buiten beeld blijven.
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Toelichting status activiteit
De samenwerking binnen Regio Zwolle wordt versterkt. Dit doen we door gericht op onderdelen die
bijdragen aan het realiseren van onze beleidsdoelen de samenwerking te zoeken. Er is een nieuwe
agenda, die vanuit economisch perspectief meer onderwerpen aanpakt, zoals Human Capital,
bereikbaarheid, energie en leefomgeving.

31

Programma 4 - Dienstverlening en Besturen
Dit programma gaat over de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Het gaat
ook over het functioneren van het bestuur en de organisatie.
Programmadoelstelling
Voldoende waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons
bestuur en onze dienstverlening.
Dienstverlening
Pijler 8. Dienstverlening
Deze pijler gaat over de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers.

Doelstelling pijler
Een goede (digitale) dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Een goede en betrouwbare
dienstverlening

Inwoners en ondernemers willen een snelle en betrouwbare
dienstverlening. Daarom blijven wij onze dienstverlening
aanpassen op de steeds sneller gaande ontwikkelingen.

02 - Versterken van onze digitale
dienstverlening

Inwoners en ondernemers verwachten steeds meer digitaal
zaken met ons als gemeente te kunnen doen. Daar spelen we op
in door steeds meer (standaard)producten digitaal aan te bieden.
En door digitaal inzichtelijk te maken wat de status is van
aanvragen. Het ontwikkelen daarvan doen we (deels) samen met
andere overheden via de Digitale agenda 2020.

Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Een goede en betrouwbare dienstverlening
Activiteit 01 - Klantgerichte en
efficiënte dienstverlening aan
inwoners en ondernemers

Inwoners en ondernemers willen een snelle,
goede en persoonlijke dienstverlening. Ook willen
zij kunnen kiezen hoe ze contact zoeken met de
gemeente: via telefoon, website of persoonlijk
contact aan de balie. Daarom werken wij eraan
om dit zo goed mogelijk te regelen. In 2018 gaan
wij meer diensten digitaal aanbieden. Dat gebeurt
aan de hand van de landelijke Digitale Agenda.
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Toelichting status activiteit
Begin 2018 zijn nieuwe producten en diensten aan ons digitale loket toegevoegd, zoals aanvraag
kwijtschelding gemeentelijke belastingen en aanvraag vaste standplaatsvergunning. We monitoren
het verkeer op de website om verbeteringen door te kunnen voeren. Zo is voor meldingen over de
openbare ruimte het formulier op de website aangepast om het voor inwoners en ondernemers nog
gemakkelijker te maken dit te melden. Naast de website gaan we ook de dienstverlening via de balie
en telefonie monitoren. Begin 2018 zijn we gestart met de voorbereiding van de aanschaf van een
meetsysteem.
Voor het verbeteren van de (digitale) dienstverlening maken we gebruik van beschikbare
verkenningen, instrumenten en producten van de Digitale Agenda 2020 van de VNG. In de eerste
maanden van 2018 is gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van elektronisch factureren (efactureren) en het geschikt maken van de website voor elektronische identificatiemiddelen uit andere
lidstaten (eIDAS). Daarnaast is de voorbereiding gestart voor het gebruik van DigiD Machtigen
waarmee een inwoner iemand anders de bevoegdheid kan geven om een strikt afgebakend stukje
van zijn of haar digitale overheidszaken te regelen. Tenslotte is gestart met de aansluiting op
Govroam. Met Govroam is het mogelijk om als medewerker in de publieke sector veilig in te loggen
op een bestaand wifi-netwerk bij alle gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en
overige publieke organisaties die hierop aangesloten zijn.

Speerpunt 02 - Versterken van onze digitale dienstverlening
Activiteit 01 - Werken aan ‘tijd- en
plaatsonafhankelijke’
dienstverlening

Digitaal zaken regelen wordt steeds gewoner. Wij
willen hierop inspelen. De vraagsteller moet de
voortgang van de beantwoording kunnen volgen.
Dit doen we via Mijn Overheid. In 2018 werken
wij verder aan de veranderingen die hiervoor
nodig zijn in de organisatie, zoals nog meer
digitaal werken.

Toelichting status activiteit
Steeds meer communicatie van de gemeente loopt via de berichtenbox van Mijn Overheid. Omdat
het gebruik de afgelopen jaren enorm is gestegen is de Rijksoverheid een grote vernieuwing van de
berichtenbox gestart waardoor we dit kanaal voor meer gemeentelijke producten en diensten kunnen
gaan inzetten. Om onze dienstverlening via de berichtenbox verder uit te kunnen breiden zullen een
aantal wijzigingen worden doorgevoerd in onze huisstijl. Daarnaast gaan we onze interne processen
aanpassen zodat uitgaande post digitaal wordt verstuurd in plaats van op papier. In de eerste
maanden van 2018 is binnen het programma dienstverlening gestart met de voorbereiding van deze
wijzigingen.

Activiteit 02 - Zorgen dat onze
Om vragen van inwoners goed te kunnen
informatiehuishouding op orde is en beantwoorden, is het belangrijk dat wij onze
blijft
informatie in orde hebben. Daarom gaan wij in
2018 verder met het digitaliseren van
documenten en archieven. Ook optimaliseren wij
onze informatiearchitectuur voor aansluiting op
landelijke voorzieningen. En wij besteden
aandacht aan informatieveiligheid en privacy.
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Toelichting status activiteit
Om onze dienstverlening te verbeteren voeren we zaakgericht werken in. Dat betekent –waar dit kan
– klantvragen digitaal afhandelen en transparant zijn over de status van die afhandeling richting onze
inwoners en ondernemers. Maar ook transparant voor collega’s intern zodat het Klant Contact
Centrum en vakafdelingen nog beter kunnen samenwerken. In 2017 is gekozen voor een nieuw
zaaksysteem waarmee meer en beter inzicht gegeven kan worden in de status van (aan)vragen van
inwoners en ondernemers. Medewerkers zijn in de eerste maanden van 2018 getraind ter
voorbereiding op het gebruik van het nieuwe zaaksysteem, later dit jaar. Begin 2018 is het cluster
Belastingen als pilotgroep gestart met het gebruik van dit nieuwe zaaksysteem. Op basis van de
ervaringen van de pilotgroep worden verbeteringen doorgevoerd. In april is een nieuw systeem in
gebruik genomen voor het afhandelen van voorstellen waarover directie, college of de raad besluit.
In de eerste maanden van 2018 heeft het voorbereiden op de invoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming centraal gestaan. Deze in 2017 gestarte voorbereiding gebeurt
aan de hand van handreikingen van de Autoriteit persoonsgegevens en VNG-realisatie. Naast
praktische zaken zoals het opstellen van een verwerkingenregister, wordt aandacht besteed aan
bewustwording creëren onder medewerkers. Hun houding en gedrag zijn belangrijk bij het
waarborgen van de veiligheid van (persoons)gegevens. Daarnaast is met behulp van (zelf)audits
gewerkt aan verantwoording richting de Rijksoverheid over de informatieveiligheid conform de in
2017 ingevoerde ENSIA-methodiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Hierover is de
raad apart geïnformeerd.

stuur en organisatie
Pijler 9. Bestuur en organisatie
Deze pijler gaat over ons bestuur en de organisatie.

Doelstelling pijler
Een goede kwaliteit van het openbaar bestuur en een kleinere afstand tussen burger en bestuur. En
meer bekendheid van de gemeente en de gemeentelijke politiek.

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Zorgen voor een open en
toegankelijke organisatie

We willen in een open verbinding staan met de samenleving,
zonder afstand tot onze inwoners en ondernemers. Inwoners en
ondernemers kunnen van ons duidelijke en tijdige communicatie
en heldere afspraken verwachten. Dat geldt ook voor onze
samenwerkingspartners.

02 - Doorontwikkelen van de
organisatie

Als organisatie willen we inspelen op de trends en
ontwikkelingen. Dit laten wij terugkomen in onze dienstverlening.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Zorgen voor een open en toegankelijke organisatie
Activiteit 01 - Inwoners actief
betrekken bij bestuur en
beleidsvorming

Besluiten van de gemeente gaan vaak over
inwoners of over hun belangen. Daarom heten
wij hen welkom om mee te denken over het
bestuur en de besluiten.

Toelichting status activiteit
Door middel van participatie worden inwoners op verschillende manieren gevraagd om mee te
denken of mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van het burgerpanel, bewonersavonden over
afvalinzameling of aanpassingen in de fysieke leefomgeving waarbij wijken en dorpen gevraagd
worden om mee te denken, de samenwerking IGW, de betrokkenheid bij de centrumplannen en de
manier waarop het armoedebeleid tot stand is gekomen. Dit is een continu proces waarbij we steeds
vaker de samenwerking zoeken met betrokkenen.

Activiteit 02 - Duidelijk en open
communiceren vanuit legitimatie

De gemeente wil laagdrempelig zijn voor haar
inwoners en bezoekers. Daarom laten we zien
wat we doen en voor wie. In ons contact met
inwoners, ondernemers en bezoekers zijn wij
open en klantgericht.

Toelichting status activiteit
We zijn ons bewust van onze manieren van communiceren. Medewerkers worden getraind om op
een heldere manier te communiceren met inwoners, door bijvoorbeeld schrijftrainingen en de inzet
van schrijfhulpen. Daarnaast worden bijvoorbeeld communicatieadviseurs, IGW-ers, mediators of
gespreksbegeleiders ingezet als er gesprekken plaatsvinden met (grote) groepen inwoners en/of
bedrijven.

Speerpunt 02 - Doorontwikkelen van de organisatie
Activiteit 01 - Passend
organiseren als leidraad voor ons
handelen

Iedere vraag heeft een context. De ene keer is
die context heel persoonlijk voor één bewoner,
de andere keer is die context meer technisch en
algemeen. In een andere context kan een
andere aanpak beter zijn. Daarom wegen wij die
context steeds vaker mee bij het beantwoorden
van de vraag. Dat noemen wij ‘passend
organiseren’. Ook in 2018 gaan wij hier mee
door.

Toelichting status activiteit
Passend organiseren betekent op een andere manier naar je werk kijken en handelen volgens de
principes vanuit de theorie. We investeren hier continu in. Elk jaar is er een kerngroep die
meegenomen wordt in de theorie en de toepassing er van. Deze kerngroep bespreekt casuïstiek die
op dat moment speelt in de organisatie. Zo raken steeds meer medewerkers vanuit alle clusters
bekend. De managers, teamleiders en coördinatoren hebben trainingen gevolgd en tijdens
managementdagen wordt hier regelmatig aandacht aan besteed.
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Activiteit 02 - Modern
Werkgeverschap

Een effectieve bedrijfsvoering vraagt om een
slimme manier om medewerkers in te zetten.
Daarom investeren wij in opleiden en
ontwikkelen van onze medewerkers. Daarnaast
gaan wij in 2018 talentmanagent invoeren en ons
voorbereiden op Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren.

Toelichting status activiteit
De economie trekt weer aan en daarmee ook de arbeidsmarkt. Mee kunnen gaan met veranderingen
vraagt dat we medewerkers opleiden en trainen. Elk jaar maken we een persoonlijk ontwikkelplan en
een organisatieontwikkelplan. De nadruk voor de organisatie op dit moment ligt op het werken met
nieuwe systemen en de nieuwe wet privacy. In het voorjaar zijn alle medewerkers hierin getraind. In
het kader van de belangrijkste organisatieontwikkelingen gaan we in het najaar met de hele
organisatie in gesprek door middel van serious gaming.
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Programma 5 - Financiën
Dit programma gaat over de financiële dekkingsmiddelen van onze gemeente, dit zijn onder andere
de belastingen, uitkeringen van het Rijk en de post onvoorziene uitgaven.
Programmadoelstelling
We streven naar een structureel gezond en evenwichtig financieel (meerjaren-)beleid ter dekking en
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. Hiermee willen we invulling geven aan een
rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving in onze gemeente. Wij vinden het
belangrijk dat onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en
veiligheid kunnen ontplooien en een structureel gezond en evenwichtig financieel beleid moet dit
faciliteren.

Pijler 10. Financiën
Deze pijler gaat over gemeentelijke opbrengsten, waaronder de algemene - en integratie uitkering
van het Rijk, (de onroerendezaak) belasting(en). Daarnaast over de opbouw van onze exploitatie en
balans.
Doelstelling pijler
•
•
•
•

•

•
•

We streven naar een financieringsstructuur van de gemeentelijke exploitatie en balans die
duurzaam en solide is tegen zo laag mogelijke kosten.
Een toewijzing van de algemene middelen die past binnen het rijksbeleid en de prioritering van
Noordoostpolder.
Waarborgen van de begrotingsflexibiliteit krijgt de komende jaren een prominente positie omdat
het aandeel vaste activa op de balans substantieel zal toenemen.
Het belang om te ondersteunen van het bijzondere karakter van het feit dat we als gemeente
een inkomenbestedende huishoudingen zijn. Dat wil zeggen: het doel van gemeente
Noordoostpolder is het tot stand brengen van voorzieningen en beleid voor burgers en niet
inkomstenverwerving (winst maken).
Het beleid ten aanzien van belastingen dient zowel ondersteunend te zijn aan de doelstellingen
die gemeentebreed moeten worden bereikt als redelijk en billijk in omvang en druk voor burgers
en bedrijven.
De (meerjaren)exploitatie is duurzaam materieel sluitend en de balans is duurzaam houdbaar.
De structurele en incidentele baten en lasten zijn strikt gescheiden door alle incidentele baten
en lasten via reserves te geleiden.

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - De planning- en controlcyclus
doorontwikkelen

Binnen de gemeentelijke organisatie de planning- en
controlproducten en het -proces doorontwikkelen.

02 - Optimaliseren van
verslaggeving richting inwoners en
belanghebbenden

Onze planning- en control producten op een eigentijdse wijze
presenteren en toegankelijker maken voor inwoners en andere
belanghebbenden.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Pijler 01 - De planning- en controlcyclus doorontwikkelen
Activiteit 01 - Het proces van de We maken gebruik van het softwareprogramma
productencyclus 2018 via Lias Lias, zodat elke medewerker gelijktijdig één
database met actuele en historische informatie kan
benaderen. Dit komt de onderlinge samenhang en
dwarsverbanden in en tussen de verschillende
producten ten goede. In 2018 gaan we verder met
het doorontwikkelen van het proces en de database,
waarbij het doel is om het proces van de gehele
productencyclus van 2018 via deze software te laten
verlopen.
Toelichting status activiteit
De begroting 2018 – 2021 is opgesteld in LIAS en er is een pilotwebversie gemaakt van de
begroting. Het vervolg van het traject loopt respectievelijk via de voorjaarsrapportage,
najaarsrapportage naar de decemberrapportage. De transitie van Word en Excel naar LIAS is een
intensief en complex traject. Door beperkte capaciteit en het vertrek van de projectleider is er
bijsturing en extra aandacht nodig om de gestelde doelen te halen. Als gevolg van de
decentralisaties van de taken Jeugd, Participatie en WMO2015, is de periode van op- en
samenstelling van de jaarrekening verlengd, respectievelijk de oplevering en behandeling van de
jaarrekening door de gemeenteraad verschoven van juni naar juli. Daarnaast is de tijd tussen de
oplevering van de jaarrekening en de verzending er van naar de gemeenteraad geminimaliseerd,
waarbij de bijbehorende controleverklaring van de accountant wordt geleverd in de periode die ligt
tussen de verzending van de jaarrekening naar de gemeenteraad en de behandeling van de
jaarrekening door de auditcommissie. De reden voor deze verlengde doorlooptijdtijd van het
jaarrekeningproces is de toegenomen afhankelijkheid van leveringen van externe partijen die
voorwaardelijk zijn voor de raadsbehandeling van de jaarrekening. Gezien de ervaringen die hier nu
drie jaren mee zijn opgedaan, is het niet realistisch te verwachten dat het jaarrekeningtraject 2018
een ander beeld zal geven. De lange doorlooptijd en mutatieverwerking tot het ultimo moment zijn
aandachtspunten voor het succesvol in LIAS op kunnen stellen van de jaarrekening 2018.

Pijler 02 - Optimaliseren van verslaggeving richting inwoners en belanghebbenden
Activiteit 01 - De
productencyclus 2018
interactief presenteren op een
website

We stappen af van documenten met vele pagina's
tekst en gaan over naar presentatie via een website,
waarbij een transitie is ingezet om met minder tekst
meer te zeggen. De website is via een portal
interactief toegankelijk op alle devices. Er is gestart
met een pilot voor de begroting. In 2018 volgen de
voorjaars- en najaars- en decemberrapportage.

Toelichting status activiteit
De pilot van de webversie van de begroting 2018 – 2021 is succesvol verlopen, zie
https://noordoostpolder.begroting-2018.nl/. Deze voorjaarsrapportage is het eerste formele
verantwoordingsdocument dat als webversie zal worden gepresenteerd.
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Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder
Dit programma gaat over onze inspanningen om iedereen naar vermogen mee te laten doen aan de
samenleving. Noordoostpolder heeft de decentralisaties goed doorstaan. De aandacht kan nu
uitgaan naar de lange termijn (door)ontwikkeling van de nieuwe manier van werken. Met alleen
nieuwe wetten, regels en structuren redden we het niet. Integendeel, de transformatie vraagt een
nieuwe manier van werken van professionals uit het hele veld – gemeenten, zorg- en
welzijnsinstellingen. De transformatie is cultuurverandering en daarmee een uitdagend proces wat
nog lange tijd in beslag zal nemen.
Programmadoelstelling
Het is onze ambitie dat inwoners maximaal meedoen naar vermogen. Het initiatief hiervoor ligt bij
inwoners zelf. Het overgrote deel van 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.

Pijler 11. Meedoen
In deze pijler gaat over hoe inwoners zelfstandig of met hulp meedoen aan de samenleving. De pijler
is onderverdeeld in: Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Inkomensregelingen.
Doelstelling pijler
Inwoners doen zelfstandig of met de hulp van anderen mee aan de samenleving en de
arbeidsmarkt. Inwoners zijn financieel gezond, hebben werk, gaan naar school, hebben een sociaal
netwerk en zijn voldoende zelfredzaam.
Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Bestrijden van armoede

Signalen van armoede worden voortijdig opgepakt. Zo willen we
zo veel mogelijk problemen voorkomen. Waar dit niet lukt bieden
we ondersteuning om de problemen aan te pakken.

02 - Integreren van
vergunninghouders /
nieuwkomers

Ondersteuning bieden aan vergunninghouders/nieuwkomers die
zich in Noordoostpolder vestigen. Het gaat ook om zaken als:
toeleiding naar werk en vrijwilligers ondersteunen die zich
hiervoor inzetten.

03 - Op de inclusieve
arbeidsmarkt doet iedereen mee!

Een ‘inclusieve arbeidsmarkt’ is een arbeidsmarkt waarin
iedereen kan meedoen. Ook mensen met een arbeidsbeperking
of persoonlijke omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld leeftijd,
gezinssamenstelling, onjuiste opleiding, mate van
belastbaarheid, taalachterstand, armoede,
schuldenproblematiek, enz. Op een inclusieve arbeidsmarkt
bieden werkgevers ook werk aan iedereen die kan meedoen.
Onderwijs en overheid faciliteren de ondernemers daarbij.
De gemeentelijke visie op de inclusieve arbeidsmarkt
Noordoostpolder wordt in 2018 geconcretiseerd.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Bestrijden van armoede
Activiteit 01 - Uitvoeren van ontwikkelagenda Als gemeente ondersteunen wij
armoede
inwoners die in armoede leven. Maar
dit doen we niet alleen; in de
samenleving zijn er veel organisaties,
verenigingen en betrokken inwoners
die zich inzetten voor deze inwoners.
Vanuit de gedachte dat we samen
meer kunnen bereiken dan ieder voor
zich, hebben we in 2017 een
ontwikkelagenda opgesteld. Dat
deden wij samen met de betrokken
organisaties, verenigingen en
inwoners. En met de mensen die in
armoede leven of hebben geleefd. In
deze ontwikkelagenda staat wat we
als Noordoostpolder willen doen om
de armoede - en de gevolgen
daarvan - terug te dringen.
Toelichting status activiteit
Eén van de thema’s van de ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen Armoede’ is het leren zwemmen voor
kinderen. We vinden het belangrijk dat ieder kind in de Noordoostpolder kan leren zwemmen, ook zij
die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen. Dit hebben we vertaald naar een nieuwe
regeling: de Zwemslag. Deze regeling treedt per 1 juli 2018 in werking en houdt in dat alle kinderen
die opgroeien in armoede op basis van diplomagarantie voor een vast bedrag op kosten van de
gemeente het zwemdiploma A kunnen behalen. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i
gezet en de processen afgestemd om de implementatie van de Zwemslag in goede banen te kunnen
leiden.
Naast de Zwemslag zijn er nog meer goede ideeën voortgekomen uit de ontwikkelagenda. Zo gaan
we onder andere aan de slag met de doorontwikkeling van de Meedoen regeling om deze nog beter
op de behoeften en wensen van de doelgroep aan te laten sluiten. Bovendien is er in verschillende
groepen met maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen nagedacht over uiteenlopende
thema’s met betrekking tot armoede. Een aantal werktafels zijn met mooie concrete initiatieven
gekomen. We gaan de komende tijd kijken hoe we deze initiatieven kunnen ondersteunen en van de
grond kunnen krijgen.
Speerpunt 02 - Integreren van vergunninghouders / nieuwkomers
Activiteit 01 - Uitvoeren
inburgeringsprogramma vergunninghouders

Blijven is meedoen. Het is belangrijk
dat vergunninghouders zo snel
mogelijk meedoen. Dat is:
zelfstandig, volwaardig en gezond
aan het werk kunnen, naar school
gaan of op een andere manier een
bijdrage leveren aan de onze
samenleving. Daarom hebben de
betrokken maatschappelijke partners
een werkagenda "integreren doen we
samen” opgesteld om de integratie
van nieuwkomers te bevorderen. Aan
de werkagenda wordt uitvoering
gegeven.
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Toelichting status activiteit
Voor de uitvoering van de werkagenda is aan vluchtelingenwerk gevraagd om de regiefunctie op zich
te nemen. Door personeelswisselingen heeft vluchtelingenwerk pas in maart 2018 een voorstel
ingediend. Dit wordt besproken met de maatschappelijke partners en moet tot concrete afspraken
leiden.
Successen die er nu zijn: Het ROC Friese Poort is gestart met een traject beroepsopleiding en
inburgering. Deelnemers lopen taalstages bij bedrijven die door de WerkCorporatie zijn benaderd.
Ruim 30 statushouders die in de gemeente gehuisvest zijn lopen taalstage bij Mercatus, Carrefour en
de gemeente (wijkbeheer). Hiermee groeit hun kennis van de taal en wederzijds begrip en erkenning
tussen statushouder en begeleider.
Kerken zijn in samenwerking met Carrefour bezig met het opzetten van een maatjesproject voor
statushouders.
Speerpunt 03 - Op de inclusieve arbeidsmarkt doet iedereen mee!
Activiteit 01 - Doorontwikkeling sociale
werkvoorziening

De sociale Werkvoorziening (CVW)
wil zich ontwikkelen naar een sociale
onderneming. Dit proces gaat in 2018
verder. De sociale onderneming
draagt bij aan het realiseren van een
inclusieve arbeidsmarkt, zowel lokaal
als regionaal.

Toelichting status activiteit
De GR IJsselmeergroep/Concern voor Werk NV ontwikkelt een plan om het voormalige SW bedrijf
Concern voor Werk om te bouwen tot een social firm die een veel grotere doelgroep met én zonder
beperkingen begeleiding en werk biedt. Dit plan wordt in de loop van 2018 verder uitgewerkt en stelt
ons voor de keuze hoe wij als Noordoostpolder willen participeren in de nieuwe ‘social firm’.
Activiteit 02 - Ontwikkelen arrangementen
onderwijs/arbeidsmarkt

De samenleving verandert steeds
sneller en de vraag van ondernemers
naar goed geschoold personeel
neemt toe. En die vraag sluit niet
altijd aan bij het reguliere aanbod van
het onderwijs. Daarom worden
arrangementen ontwikkeld om
werkzoekenden met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt beter toe
te rusten voor de vraag van de
werkgever. Dat doen wij samen met
het Voortgezet Onderwijs, het
Middelbaar Beroeps Onderwijs en de
ondernemers. In het schooljaar 20182019 zijn de eerste arrangementen
beschikbaar.
Dit punt hangt samen met
programma 3, Economische
Ontwikkeling.

Toelichting status activiteit
Bedrijven in de maakindustrie in Noordoostpolder hebben samen met WerkCorporatie, UWV, ROC
Friese Poort, metaal en techniek gelieerde opleidingsfondsen en onze gemeente een plan ontwikkeld
om mensen vanuit een bijstands – of WW uitkering versneld functiegericht op te leiden en een baan
te bieden.
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Activiteit 03 - Uitvoeren banenafspraak

De weg van (speciaal onderwijs) naar
regulier werk is vaak een lange weg
waar veel partijen bij betrokken zijn.
Van school via dagbesteding en
werkervaring in een veilige
omgeving, naar een functie bij een
werkgever. Dit vraagt om een brede
samenwerking. De realisatie van de
banenafspraak* is een taak van het
Regionaal Werkbedrijf Flevoland. In
2018 verbeteren wij de lokale
samenwerking met onderwijs,
ondernemers, zorgaanbieders en
Werkcorporatie verder. Zo leveren wij
een substantiële bijdrage aan de
taakstelling van Flevoland in 2018.
Het uitvoeren van de banenafspraak
hangt samen met programma 3,
Economische Ontwikkeling.
* Kabinet en werkgevers hebben in
het sociaal akkoord van 2013
afgesproken dat er extra banen
komen voor mensen met een ziekte
of handicap. Werkgevers moeten tot
2026 in totaal 100.000 banen
realiseren voor mensen met een
ziekte of handicap. De overheid doet
dit voor 25.000 mensen met een
ziekte of handicap. Dit heet de
banenafspraak.

Toelichting status activiteit
Er loopt een pilot (school, gemeente en WerkCorporatie) om te kijken hoe de kansen van jongeren
vanuit het VSO vergroot kunnen worden als ze niet direct aan het werk kunnen.
PRO, VSO, ROC en WerkCorporatie werken samen aan overdrachtsformulieren die onderling en
richting werkgevers gebruikt kunnen worden. Hiermee wordt overal op dezelfde wijze informatie over
leerlingen gedeeld.
Eind 2017 zijn er in Flevoland 736 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak.

Pijler 12. Voorkomen
Deze pijler gaat over preventieve oplossingen voor inwoners die dat nodig hebben. De pijler bevat
de onderwerpen Samenkracht & burgerparticipatie, Wijkteams en Volksgezondheid.
Doelstelling pijler
Voldoende preventieve oplossingen waar inwoners die dat nodig hebben terecht kunnen. Het gaat
om lokale oplossingen, formeel en informeel. Vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund,
bewonersinitiatieven gestimuleerd.
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Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Vitale samenleving

We benutten het zelf oplossend vermogen van de samenleving.
Daarbij stimuleren wij vitale inwoners om activiteiten te
organiseren voor meer kwetsbare inwoners. Inwoners nemen
eigen verantwoordelijkheid. Zij zijn oplossingsgericht, signaleren
wat nodig is en zetten zich in voor anderen. De gemeente
ondersteunt oplossingen die passen bij de samenleving. De
gemeente zorgt voor een gevarieerd aanbod van eenvoudig
toegankelijke voorzieningen.

02 - Initiatieven uit de
samenleving

We gaan uit van de kracht van de samenleving. De gemeente
werkt samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties,
ondernemers. Realistische initiatieven kunnen worden uitgevoerd.

03 - Effectief sociaal team

Met een effectief sociaal team voelen inwoners met een hulpvraag
zich gehoord, gezien en begrepen. En krijgen zij hulp/steun die
past in de context van de inwoner.

Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Vitale samenleving
Activiteit 01 - Stimuleren gezonde De Rijksoverheid wil dat mensen zo lang mogelijk
leefstijl
gezond en vitaal blijven. Bijvoorbeeld door het
bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde
leefomgeving en vaccinatieprogramma’s. Ook
gemeenten, zorgverzekeraars, zorgverleners,
scholen en bedrijven moeten daaraan bijdragen.
We faciliteren dat inwoners met een
gezondheidsachterstand worden opgespoord.
Deze mensen hebben vaak schulden. Na het
opsporen begeleiden wij hen om verbetering in hun
leefsituatie en uiteindelijk in hun gezondheid te
bereiken. Wij maken daarbij gebruik van het
stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS).
Toelichting status activiteit
Het project Toekomstgids richt zich op gezinnen met thuiswonende kinderen van 0-12 jaar die
opgroeien in armoede. Er zijn al veel gezinnen gekoppeld aan een toekomstgids. In samenwerking
met partners organiseren de toekomstgidsen activiteiten voor de gezinnen. In 2018 wordt onderzocht
hoe nieuwe gezinnen bereikt kunnen worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een meetinstrument om
de effectiviteit van deze aanpak te meten.
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Activiteit 02 - Voorkomen en
Middelengebruik en verslaving dragen bij aan een
verminderen van middelengebruik ongezonde leefstijl en leiden tot ernstige
en verslaving
gezondheidsproblemen. Voorkomen is beter dan
genezen. Bij jeugd is de grootste gezondheidswinst
te behalen. Tijdens je jeugd wordt de basis gelegd
voor de gezondheid voor de rest van het leven.
We stimuleren maatschappelijke partners om
tijdens hun reguliere werkzaamheden aandacht te
geven aan de problematiek van ongewenst
alcohol- en drugsgebruik en game- en
gokverslaving. Hiervoor voeren we gesprekken en
nemen we dit op in subsidie-afspraken.
Toelichting status activiteit
Het voorkomen van overmatig middelen gebruik en verslaving bij met name jongeren blijft een groot
aandachtspunt. We bieden middels Tactus Verslavingszorg hulp aan jongeren en volwassenen die in
de problemen komen door verslaving. De behandeling en begeleiding varieert van gesprekken tot
klinische hulp. De focus ligt op preventieactiviteiten door voorlichtingsactiviteiten op scholen. Ook
hebben er gesprekken plaatsgevonden met onze maatschappelijke partners waarbij het signaleren
van middelengebruik onderdeel is van de reguliere werkzaamheden.
Activiteit 03 - Signaleren
dementieproblematiek

Mensen wonen langer zelfstandig. Daarbij hoort
passende ketenzorg/hulp. Naast signaleren van
dementie ook voldoende (mantel)zorg
ondersteuning bieden in de leefomgeving van de
oudere inwoners. Zoals het stimuleren
kleinschalige dagopvang/dagbesteding en;
faciliteren oplossingen in de wijk. Daarnaast
moeten woonzorgvoorzieningen op peil gehouden
worden. Zo kunnen ouderen op intramurale zorg
terugvallen als dat nodig is. Dit is een belangrijk
onderwerp in het forum wonen met zorg. In het
forum nemen de verschillende
woonzorginstellingen deel.

Toelichting status activiteit
Het forum wonen met zorg heeft regelmatig overleg, er worden verbindingen gelegd met partijen die
zich bezig houden met de woonbehoefte van oudere inwoners. Passende ketenzorg wordt o.a.
geleverd door Carrefour en ZONL.
Activiteit 04 - Subsidiëren op
resultaat

Het subsidiebeleid gaat uit van partnerschap,
vertrouwen en het sturen op resultaten. De mate
van sturing hangt af van het type organisatie en de
omvang van de ondersteuning/maatschappelijke
inzet. Vrijwilligersorganisaties krijgen veel ruimte.
Met professionele organisaties sturen wij
resultaten. De gemeente bepaalt richting.
Organisaties doen een voorstel hoe zij hier een
bijdrage aan leveren. Wij gaan en blijven hierover
met hun in gesprek en spelen in op
maatschappelijke ontwikkelingen.
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Toelichting status activiteit
Op basis van de verantwoording 2017 zijn de kaders, de acties en de resultaten 2017 voor de
grotere subsidies in kaart gebracht. Hierover voeren de accounthouders van de gemeente het
gesprek met de professionele organisaties. Daarna volgt, voor de 1e keer, een vraaggesprek over de
maatschappelijke effecten waaraan de organisatie een bijdrage kan leveren in 2019. De
maatschappelijke effecten worden het komend jaar weer onder de loep genomen, verder
aangescherpt en er wordt onderzocht hoe de inzet kan worden gemonitord. Voor 2019 gaat het om
bijdrage van individuele organisaties aan de maatschappelijke effecten. De volgende stap is dat
organisaties in coproductie werken aan maatschappelijke effecten. Voor zowel de gemeente als onze
organisaties gaat het om leren, verbeteren en ontwikkelen.
Speerpunt 02 - Initiatieven uit de samenleving
Activiteit 01 - Luisteren naar de
behoeften vanuit de samenleving

Inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers uit Noordoostpolder gaan samen met
de gemeente aan de slag. Organisaties en
instellingen krijgen meer ruimte en inwoners varen
mee op eigen kracht. De gemeente verbindt,
faciliteert en sluit aan. De dorpen en de wijken zijn
de speelvelden waar de actie is. We stimuleren
maatschappelijk initiatieven en faciliteren goede
ideeën vanuit de samenleving.

Toelichting status activiteit
Er zijn diverse initiatieven vanuit organisaties en inwoners waar de gemeente bij aansluit op basis
van de behoefte. Ook wordt een plan gemaakt om initiatieven beter te faciliteren.

Activiteit 02 - Benutten van
informele zorg

In de samenleving wordt er steeds meer een
beroep gedaan op het sociale netwerk van
mensen. Niet langer is alleen de overheid aan zet.
Familie, buren en vrienden kijken of ze burenhulp
kunnen bieden. De formele zorg sluit hierop aan en
werkt met deze informele zorg samen. De
uitdagingen en kansen hebben de komende jaren
onze aandacht. Wij stimuleren inwoners die
daartoe in staat en bereid zijn tot vrijwilligerswerk.
Daarnaast brengen we de behoefte van
mantelzorg in kaart. En we faciliteren en verbinden
van informele netwerken in de dorpen, buurten en
wijken.

Toelichting status activiteit
Betreft een reguliere taak van Carrefour welke conform werkplan wordt uitgevoerd.
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Speerpunt 03 - Effectief sociaal team
Activiteit 01 - Doorontwikkelen
sociale teams

Inwoners met een hulpvraag kunnen terecht bij het
sociaal team. De resultaten van de evaluatie
gebruiken wij bij de doorontwikkeling. De nadruk
komt weer te liggen op preventie. De teams
zoeken samen met inwoners welke passende
ondersteuning mogelijk is binnen generalistisch
werken. Na de evaluatie hebben de bestuurders
uitgangspunten opgesteld. Dat waren de
bestuurders van alle betrokken organisaties (GGD,
Carrefour, ZONL en gemeente). Daarnaast is een
meerjarenplan gemaakt. De uitvoering van het
meerjarenplan start 1-1-2018. In het plan staan de
volgende onderwerpen:
•
minder bureaucratie, meer daadkracht en
investeren in preventieve aanpak bij
hulpvragen;
•
eenvoudige toegang;
•
toegankelijke algemene oplossingen waardoor
het beroep op maatwerkoplossingen afneemt;
•
adequate ondersteuning bij vragen over zorg
en ondersteuning, passen bij de leefroutes
van de inwoner.

Toelichting status activiteit
Er wordt hard gewerkt om de doorontwikkeling van de sociale teams te implementeren. Op basis van
de wijkscans en op basis van deskundigheid en competenties zijn de teams samengesteld. De teams
gaan werken volgens de Nieuwe Route: de inwoner met een hulpvraag maakt, samen met zijn
omgeving en de casusregisseur van het sociaal team, een plan waardoor de inwoner weer mee kan
doen. Een coach en een wijkteammanager zijn aangesteld, daarom kan de procesbegeleider haar
werkzaamheden afronden. De nieuwe sociale teams starten op 1 juli 2018. De overgang van de
oude naar de nieuwe teams vindt gefaseerd plaats.

Pijler 13. Ondersteunen
In deze pijler gaat het om maatoplossingen voor inwoners die dat nodig hebben. Hieronder vallen
vooral de gespecialiseerde oplossingen (jeugdzorg, begeleiding, beschermd wonen, GGZ, opvang,
etc.). Kernopgave is het zoveel mogelijk beperken van het beroep op deze oplossingen maar deze
wel beschikbaar te houden voor de inwoners die deze ondersteuning (tijdelijk) nodig hebben. De
verbinding met de programmalijn voorkomen speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Voor de
gemeente betreft het met name oplossingen in het kader van de WMO en Jeugdwet. Deze zijn
lokaal en regionaal ingekocht. Deze opgave geven we samen met de regiogemeenten en de
regionale instellingen vorm. Deze pijler omvat de taakvelden Geëscaleerde zorg 18- en 18+,
Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ en de Materiële voorzieningen.
Doelstelling pijler
Voor inwoners die dit nodig hebben, zijn passende vormen van ondersteuning en oplossingen
beschikbaar. Deze zijn afgestemd op de specifieke behoefte en gebruik makend van dat wat
mensen wél kunnen.
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Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Duurzaam zorglandschap

De gemeente sluit aan bij de vraag en context van de
individuele cliënt. Er is een sluitende keten van algemene
oplossingen tot maatwerk. Inwoners hebben eenvoudig
toegang tot de ondersteuning. En er zijn voldoende
laagdrempelige voorzieningen. De zorgstructuur is eenvoudig
en efficiënt.

02 - Langer zelfstandig wonen

Als gevolg van de afbouw van intramuraal aanbod doen meer
mensen een beroep op ondersteuning in de thuissituatie. Dit
geldt voor ouderen, mensen een beperking en jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen?
Speerpunt 01 - Duurzaam zorglandschap
Activiteit 01 - Optimaliseren
zorgtoegang

Voor inwoners die dit nodig hebben is er een
toegankelijk aanbod van ondersteuning en maatwerk.
Het aanbod sluit aan bij de algemene oplossingen.
De toegang tot het aanbod is eenvoudig. Hiervoor
gaan we het duurzaamzorglandschap van licht tot
zwaar doorontwikkelen. Ook is er een
doorontwikkeling op de inkoop/subsidie/contractering.
Ten slotte stimuleren we de duurzame zorginfrastructuur.
.

Toelichting status activiteit
De visie op inkoop in het sociaal domein richt zich op beschikkingsvrije voorzieningen waardoor voor
inwoners een drempel is weggenomen om hulp te ontvangen. De percelen jeugdhulp met verblijf en
Jeugd GGZ worden per 1 januari 2019 opnieuw gecontracteerd waarbij de focus ligt op het inzetten
van preventie en het bieden van zorg die past bij de hulpvraag.
Activiteit 02 - Samenwerken
met 1e-lijns zorg

Gemeenten en eerste lijn hebben veel raakvlakken.
Ze kunnen veel aan elkaar hebben. De
eerstelijnsgezondheidszorg krijgt veel welzijnsvragen
als zorgvraag gepresenteerd en kan verwijzen naar
het sociale domein. Als de gemeente signalen krijgt
van huisartsen over sociale en leefstijlitems, kan de
gemeente hierop een aanbod organiseren. We
stemmen af en sluiten aan bij de eerstelijnszorg over
verschillende onderwerpen. Dit zijn verwijzing
jeugdzorg, gezonde leefstijl en gezond gewicht,
signaleren dementieproblematiek en verbinding met
welzijnsactiviteiten. Daarnaast werken we samen met
huisartsen op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Toelichting status activiteit

47

Er is regelmatig ambtelijk overleg met de afvaardiging van de huisartsen in Noordoostpolder over de
genoemde thema’s. De samenwerking is goed.

Activiteit 03 - Samenwerken
met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en gemeenten willen dat hun
cliënten en inwoners de benodigde zorg en
ondersteuning ontvangen. Daarom is een tijdige
signalering en goed afgestemd (niet versnipperd)
aanbod nodig. Het gaat om 3 zaken.
1. het effectief samenwerken in de wijk;
2. het ontwikkelen van een sterke en sluitende GGZ
keten;
3. het vergroten van de mogelijkheden voor
gezamenlijke preventie activiteiten.
We maken hiervoor afspraken op regionaal niveau via
de centrumgemeente. Ook voeren we gesprekken
met ziekenhuizen. We bevorderen de aansluiting met
de partners van de Wet langdurige zorg. En we
faciliteren het forum wonen met zorg.

Toelichting status activiteit
De samenwerking in Flevoland bevindt zich in de startfase. De partijen delen met het Regionaal
Zorgkompas al een stevige inhoudelijke basis en het ondersteuningprogramma (afspraken
gemeenten met zorgverzekeraar) kan de samenwerking tussen gemeenten en Zilveren Kruis verder
brengen. Algemene doelstelling in samenwerking is het bewerkstellingen van een integraal GGZaanbod in de wijk. De focus ligt daarbij op het versterken van een voorliggende infrastructuur binnen
de wijk. De samenwerking kent een duidelijk uitgangspunt: het centraal stellen van de client.

Speerpunt 02 - Langer zelfstandig wonen
Activiteit 01 - Faciliteren
oplossingen in de wijk

Mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen woning
blijven wonen. Zo hebben ze de regie over hun eigen
leven. Waar nodig met zorg en ondersteuning.
Randvoorwaarde hierbij is dat mensen kunnen
deelnemen in de maatschappij. Bijvoorbeeld dat
ouderen met een eventuele lichamelijke of geestelijke
beperking (zoals dementie), net als ieder ander,
mensen kunnen ontmoeten. En contacten kunnen
onderhouden; boodschappen kunnen doen en aan
maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen. We
faciliteren kleinschalige maatschappelijke opvang en
dagactiviteiten dicht bij huis We subsidiëren welzijn,
ontmoeting en collectieve diensten mede om
eenzaamheid te voorkomen.

Toelichting status activiteit
De gemeente heeft een aantal aanbieders gecontracteerd waar inwoners terecht kunnen voor
dagbesteding op maat. In sommige gevallen als de zorgvraag groter wordt dan is overgang naar de
Wet Langdurige Zorg nodig. Carrefour ontvangt subsidie voor de collectieve diensten om o.a.
eenzaamheid te voorkomen.
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Activiteit 02 - Ontwikkelen
nieuwe concepten 24uurszorg

Het hulpaanbod 24-uurszorg past minder bij de
behoeften van individuele gezinnen en hun
kind(eren). De regionale vormen van verblijf voor
jeugd sluiten niet altijd aan bij de lokale vraag. De inen uitstroom uit de 24-uursopvang stagneert. We
willen daarom met zorgaanbieder andere concepten
ontwikkelingen zodat kinderen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. De focus ligt daarbij op het
eigenaarschap bij het gezin en de situatie waar het
gezin zich in bevindt. Het gezin bedenkt samen met
omstanders en professionals oplossingen om de
situatie te veranderen.
We bouwen regionale vormen van verblijf voor jeugd
voor 50% af. Dit is exclusief pleegzorg. We
ontwikkelen andere concepten samen met
zorgaanbieders zodat kinderen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Deze concepten verbinden we
met oplossingen uit de pijlers Meedoen en
Voorkomen.

Toelichting status activiteit
Op 1 juni 2018 zal het perceel jeugdhulp met verblijf gegund worden waarna de uitvoer van zorg zal
starten op 1 januari 2019. De aanbieder heeft een ombouwschema uit te voeren wat zorgt voor een
transformatie van verblijf in een instelling naar ambulante hulpvormen die effectiever en uiteindelijk
goedkoper zijn.
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Samenvatting status activiteiten
Programma
Programma 1 (Fysieke Leefomgeving)

15

1

-

Programma 2 (Sociale Leefbaarheid)

15

5

-

Programma 3 (Economische Ontwikkeling)

12

-

-

Programma 4 (Dienstverlening en Besturen)

7

-

-

Programma 5 (Financiën)

1

1

-

Programma 6 (Krachtig Noordoostpolder)

16

1

-

Totaal

66

8

-
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Financiële aanpassing programmabegroting 2018
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Voorstel tot wijzigen exploitatie programmabegroting 2018
Programma 1 - Fysieke Leefomgeving
Nieuwe erfsingelcampagne
Via de perspectiefnota 2017-2020 is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000 voor een nieuwe
erfsingelcampagne. De vorige erfsingelcampagne was een groot succes en er is nog steeds
belangstelling bij de erfeigenaren. Landschapsbeheer Flevoland wil daarom nu een nieuwe
erfsingelcampagne starten. De campagne houdt in dat erfeigenaren advies en gesubsidieerd
plantmateriaal krijgen om hun erfsingel mee te herstellen. Met het budget uit de perspectiefnota
kunnen ca. 70 erven meedoen. Daarnaast heeft Landschapsbeheer een Europese subsidieaanvraag
ingediend (POP3-subsidie). Als deze subsidie wordt toegewezen, kunnen er meer erven meedoen. In
de vorige periode werd de Europese subsidie samen met het gemeentelijk budget (cofinanciering)
besteed. Nu lopen de gelden juridisch los van elkaar, maar worden ze wel allebei gebruikt voor
hetzelfde project.
Beëindigen project Schaliegas
Voor het plan 'Schaliegas Nee' heeft de raad in 2014 een budget beschikbaar gesteld van € 50.000.
Begin 2018 heeft minister Wiebes aangegeven dat schaliegas voor Nederland geen optie is en dat er
geen vergunningen voor boringen naar schaliegas worden afgegeven. Inmiddels heeft ook de
stuurgroep, o.a. bestaande uit een afvaardiging van gemeentebesturen, ingestemd met de afsluiting
van het project. Doordat er door goede samenwerking met onder andere de regio weinig kosten zijn
gemaakt, resteert er nog een bedrag van € 27.164 voor het project. Van dit bedrag wordt € 10.000
ingezet voor de ondersteuning in de vervolgfase van Netwerk Noordoostpolder energieneutraal (zie
blz. 54). Een bedrag van € 17.164 komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2018.
Aanpassing inzameling PMD afval
In 2016 is de gemeente gestart met een nieuwe afvalinzameling. Elk huishouden ontving een minicontainer voor het inzamelen van Plastic verpakkingen, Metaal en Drankkartons (hierna: PMD) en oud
papier. Het PMD-afval en oud papier wordt één keer per vier weken opgehaald. Sindsdien verloopt,
met name de inzameling van het PMD-afval, boven verwachting.
In een burgerpeiling van juli 2017 gaf ongeveer 49% van de geënquêteerden aan dat zij een vier
wekelijkse inzameling van het PMD afval te weinig vonden. Er wordt nu voorgesteld, als wijze van
proef, naast de milieustraat, op drie verschillende plekken in Emmeloord bovengrondse containers
met een paslezer te plaatsen waar bewoners, met een capaciteitsgebrek, hun zakken met PMD afval
kunnen storten. De komende 12 maanden gaan we de proef monitoren.
De kosten voor het aanschaffen en plaatsen van de drie bovengrondse containers bedraagt € 10.000.
De containers worden in 10 jaar afgeschreven en deze jaarlijkse last ad. € 1.000 wordt verrekend in
het tarief voor de afvalstoffenheffing 2019 en verder. De extra inzamelkosten die HVC in rekening gaat
brengen worden opgevangen binnen de programmabegroting, onderdeel afval.
Plaatsen nieuwe glascontainers
Onze afvalinzamelaar HVC heeft onderzoek gedaan naar de spreiding van glascontainers binnen de
gemeente. Ook heeft HVC onderzocht welke glascontainers rendabel zijn. Op basis van dit onderzoek
heeft HVC de gemeente geadviseerd dat er meer glas kan worden ingezameld door een aantal
glascontainers aan te schaffen en te verplaatsen. De kosten voor het leveren en plaatsen van de
glascontainers bedragen € 34.950 en dit bedrag wordt voor 50% vergoed door Nedvang.
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Nedvang ondersteunt gemeenten en bedrijven bij het proces van scheiding, inzameling, hergebruik,
preventie en registratie van verpakkingsafval. Deze vergoeding wordt toegekend aan gemeenten die
achter blijven met de glasinzameling en de gemeente te stimuleren glas in te zamelen.
Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 34.950, waarbij de helft van dit bedrag
wordt opgevangen uit de vergoeding van Nedvang en de andere helft wordt opgevangen uit het
beschikbare krediet voor invoering van de nieuwe afvalinzameling.
Wijkvernieuwing Botenbuurt
Tussen oktober 2017 en april 2018 zijn er door Mercatus en de gemeente gesprekken met bewoners
gevoerd over de wijkvernieuwing van de Botenbuurt (als onderdeel van de centrumschil). Om de
uitkomsten van deze gesprekken te vertalen en fundamentele keuzes te maken en (kunnen)
onderbouwen voor de woningvoorraad en woonomgeving in een wijkvernieuwingsplan is een
stedenbouwkundig plan nodig. Om dit plan te (laten) maken wordt een budget gevraagd van € 50.000.
De helft van de te maken kosten wordt door Mercatus gedragen. De andere helft komt voor rekening
van de gemeente en wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Grondexploitaties, onderdeel
herstructurering (woonvisie).
Verbetermaatregelen riolering Creil/Kraggenburg
In 2009 hebben het waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder het
Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland ondertekend. In het afvalwaterakkoord hebben het
waterschap en de gemeente verteringsmaatregelen in de bestaande afvalwaterketen onderling
afgestemd. Om tot een meer evenredige verdeling te komen van de gezamenlijke besparing heeft het
waterschap in 2009 € 700.000 overgemaakt naar de gemeente Noordoostpolder. Dit bedrag is gestort
in de reserve optimaliseren afvalwatersysteem.
In Kraggenburg en Creil wordt de gemengde riolering vervanging door een gescheiden stelsel. De
kosten hiervan zijn reeds opgenomen in de rioleringsvoorziening en kunnen worden ingezet. Tegelijk
worden er een aantal verbetermaatregelen meegenomen. Dit budget is nog niet beschikbaar gesteld.
Voorgesteld wordt een bedrag van € 97.963 beschikbaar te stellen uit de hiervoor beschikbare reserve
optimaliseren afvalwatersysteem.
Doorontwikkeling cluster Wijkbeheer
Vorig jaar is samen met de gemeente Urk een businesscase uitgevoerd. Uit de businesscase
“Wijkbeheer Noordelijk Flevoland” bleek dat samenvoeging in de vorm van een “serviceorganisatie”
betere dienstverlening en kostenverlaging oplevert. Op bestuurlijk niveau is echter besloten dat beide
wijkbeheren niet samengaan. Toch wil het cluster Wijkbeheer van de gemeente Noordoostpolder zich
voorbereiden op de toekomst. Daarom is een doorontwikkelplan voor Wijkbeheer gerealiseerd.
De doorontwikkeling van cluster Wijkbeheer heeft een structurele besparing tot gevolg, met name op
onderhoud/beheer van het materieel. Dit komt doordat meer cyclisch werk wordt uitbesteed met als
gevolg dat, door de schaalgrootte van aannemers, de cyclische werkzaamheden efficiënter worden
uitgevoerd. De grootste verandering is een verschuiving naar kleinere, elektrische voertuigen. Door de
veranderende taak vervallen er zwaardere voertuigen en zullen er meer lichtere worden toegevoegd.
In het kader van de doorontwikkeling zullen in 2018 de volgende investeringen worden gedaan.
personenauto's (elektrisch)
bestelauto's (elektrisch)
vorkheftruck (elektrisch)

180.000
94.800
31.000
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kleine aanhangers
grote aanhangers
fietsen
laadpalen
verzwaring aansluiting laadpalen

12.100
19.000
1.600
20.000
10.000

Totaal

368.500
De bovenstaande investeringen worden afgeschreven en de hieruit voortvloeiende structurele lasten
maken onderdeel uit van de totale doorontwikkeling van cluster Wijkbeheer.
OFGV
Vanaf 2018 wordt de bijdrage van de deelnemers aan de omgevingsdienst (OFGV) berekend op basis
van de in 2017 vastgestelde kostprijssystematiek (KPS). Om de financiële gevolgen voor de
deelnemers die een hogere bijdrage gaan betalen te verzachten is besloten de bijdrage in 2018 voor
50% te baseren op de KPS en vanaf 2019 de KPS voor 100% door te voeren. In onze
gemeentebegroting is in 2018 uitgegaan van 100% KPS. Dit betekent voor 2018 een incidentele
meevaller van € 137.515 welke zal worden toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2018.
Ondersteuning in de vervolgfase Netwerk Noordoostpolder energieneutraal
De gemeente streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn. Het bereiken van een Lokaal Energie
Akkoord vormt daarom een belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. We
hebben hier het afgelopen jaar op ingezet door het initiatief te nemen tot het opstarten van een lokaal
energienetwerk, het Netwerk Noordoostpolder energieneutraal. De gemeente heeft het afgelopen jaar
de opstartfase van het Netwerk ondersteund door het inzetten van een externe procesbegeleider.
Vanuit het Netwerk is aangegeven dat in het begin van de vervolgfase het noodzakelijk is dat iemand
het Netwerk blijft ondersteunen. Deze is onder andere verantwoordelijk voor de aansturing,
coördinatie en verantwoording van het gehele projectenprogramma van het Netwerk.
De gemeente ziet –net als de overige deelnemers in het Netwerk- een gezamenlijk belang om in dit
Netwerk de komende jaren vorm en uitvoering te geven aan de energietransitie. Een governance
netwerk overeenkomst waarin de deelnemers in het Netwerk dit gezamenlijk belang onderschrijven en
waarbij de gemeente dit begeleidt door een onafhankelijke manager/procesbegeleider beschikbaar te
stellen zou een hiervoor toegesneden oplossing zijn.
In de tweede helft van 2018 gaat de procesbegeleider aan de slag. De kosten voor 2018 worden
geschat op € 30.000. De ruimte binnen de programmabegroting, onderdeel uitvoeringsprogramma
duurzaamheid 2018, is € 20.000. Voorgesteld wordt om voor de resterende € 10.000 in te zetten uit de
restantbudgetten (€ 27.164) ten behoeve van het beëindigde project "Schaliegas Nee".
Energiek Nagele
De coöperatie Energiek Nagele (hierna Energiek Nagele) heeft in mei 2018 een verzoek ingediend
voor een financiële bijdrage van € 23.720 inzake het voorbereiden van de aanvraag proeftuin
aardgasvrij wijken. Het gehele bedrag dat nodig is, is € 38.720,- . Het verschil wordt bijgedragen door
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
Energiek Nagele heeft eerder een prijsvraag uitgezet in het kader van een zoektocht naar inspirerende
en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie. Deze prijsvraag is onder meer
gedaan in samenwerking met het RCE, de provincie Flevoland en de gemeente. Nagele in Balans
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heeft deze prijsvraag gewonnen. Hun plan met betrekking tot het starten van een proeftuin voor
aardgasvrije bestaande wijken is op korte termijn uitvoerbaar.
Voorgesteld wordt een budget van € 23.720 beschikbaar te stellen ten behoeve van de cofinanciering
RCE-subsidieaanvraag van Energiek Nagele. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Beleidsplan.
Reconstructie toegangsweg nabij de ontwikkellocaties aan de Meldestraat
Een tweetal percelen gelegen aan de Meldestraat wordt ontsloten door een tijdelijke weg. Deze weg is
in eigendom van de gemeente. Door mogelijke voorziene ontwikkelingen op deze locatie dient de
tijdelijke toegangsweg opnieuw te worden aangelegd/geschikt gemaakt. De lasten die hiermee
gemoeid zijn bedragen € 78.000 en worden evenredig door de betrokken partijen waaronder de
gemeente gedragen. Het aandeel voor de gemeente bedraagt € 26.000 en wordt te zijner tijd
opgenomen in de nog op te stellen grondexploitatie ‘Meldestraat’. Tot dat moment worden de te
maken kosten geactiveerd (op de balans verantwoord) conform de wet- en regelgeving (BBV).

Programma 2 - Sociale Leefbaarheid
Onderhoud landschapskunst Pier+Horizon
Op 7 oktober 2016 heeft gemeente Noordoostpolder het landschapskunstwerk Pier + Horizon van
beeldend kunstenaar Paul de Kort overgedragen gekregen van de provincie. Vlak na de oplevering en
begin dit jaar is er grote schade ontstaan aan het kunstwerk door storm. Na de eerste schade is er
overleg geweest met de provincie over de omissies die er in het ontwerp zaten. De provincie heeft
eind vorig jaar besloten een budget van € 43.500 beschikbaar te stellen aan de gemeente om de
noodzakelijke herstelwerkzaamheden hieruit te bekostigen en het kunstwerk toekomstbestendig te
maken. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden.
Verkenning naar de toekomst van de Poldertoren
Midden in Emmeloord en de Noordoostpolder staat de Poldertoren, het denkbeeldige middelpunt van
de gemeenschap en bedoeld als symbool van eenheid van de polder. Toen de exploitatie van de
Poldertoren in 2013 werd beëindigd vanwege lekkageproblemen, is tevens besloten dat na een
periode van twee jaar opnieuw overwogen zou worden of de Poldertoren weer een publieksfunctie kan
krijgen.
Op basis van een eerste verkenning stellen we voor een verdere uitwerking te maken van 3
scenario’s. Om een goede uitwerking van deze scenario’s te kunnen maken is budget nodig. We
verwachten hiervoor een voorbereidingsbudget van € 25.000,- nodig te hebben. Dit bedrag wordt
gedekt uit de egalisatiereserve Poldertoren.
Inzet WEB-middelen 2018
Op 1 januari 2015 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Sindsdien worden de
educatiemiddelen vanuit het Rijk aan contactgemeente Almere uitgekeerd als een geoormerkte
specifieke uitkering. Deze verplichte besteding van de educatiemiddelen bij ROC’s is geleidelijk
afgebouwd. Vanaf 2018 is het niet meer verplicht om 25% van de beschikbaar gestelde WEBmiddelen te besteden bij een ROC.
De voor Noordoostpolder besteedbare WEB-middelen zijn deels (75%) via aanbesteding door
Almere gegund aan ROC Friese Poort en zal deels (25%) ter beschikking gesteld worden aan
gemeente Noordoostpolder ten behoeve van subsidiëring van het non-formele educatieaanbod in
de gemeente. Wij stellen voor de bijdrage van € 28.923 (25%-deel) beschikbaar te stellen aan het
ROC Friese Poort.
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Verbetervoorstel aanpassing woning Bosbadhal
Bij de bouw en renovatie van de Bosbadhal is aan de bewoner van de betreffende woning een
geluidswal toegezegd. Later bleek dat dit niet mogelijk was in verband met de ligging van de sloot.
Er is toen door de gemeente geen alternatief geboden. De afgelopen jaren is de overlast echter
alleen maar toegenomen en is de bewoner teruggekomen op de toezegging die door de gemeente
gedaan is. Naar aanleiding van een mediation traject heeft een ingenieursbureau een akoestisch
onderzoek gedaan waarin verbetervoorstellen zijn opgenomen. Dit betreft aanpassingen aan de
woning. De geraamde kosten bedragen € 6.650,-. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit het
exploitatieresultaat 2018.
Een moderne jas voor het Cultuurbedrijf (Coalitieakkoord)
Drie jaar na de verzelfstandiging zien wij dat het Cultuurbedrijf in staat is om zelfstandig een
interessant en divers cultuuraanbod aan te bieden. Over de toekomstige huisvesting van het
Cultuurbedrijf nemen we in de komende raadsperiode een besluit. We starten hiervoor het Project
Huisvesting Cultuurbedrijf en doen nader onderzoek naar de opties nieuw- of verbouw, de locatie
en het budget. Uitgangspunten zijn de functionaliteit en de toekomstbestendigheid. De mening van
onze inwoners nemen we mee. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 50.000,=
Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen met dekking uit het exploitatieresultaat 2018
Bewegen is gezond (Coalitieakkoord)
We dagen jongeren uit gezonder te leven en meer te bewegen. Sport draagt bij aan de gezondheid
van jongeren en het voorkomen dat jongeren vervallen in verkeerd gedrag. We maken sport voor
de jeugd daarom laagdrempelig toegankelijk en stimuleren bewegen. Dit doen we via de JOGGaanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht), waarbij kinderen, hun ouders, de hele buurt, scholen,
bedrijven en de gemeente samenwerken om onze jeugd gezond op te laten groeien. De
sportcoaches hebben hierin een belangrijke rol.
Voorzieningen om te bewegen in wijken en dorpen stimuleren de gezondheid en de sociale
cohesie. Per wijk en dorp gaan wij kijken welke voorzieningen we kunnen realiseren om bewegen
en buitenspelen te stimuleren. Hiervoor hebben we in 2018 een budget nodig van € 10.000.
Voorgesteld wordt het gevraagde budget beschikbaar te stellen en te dekken uit het
exploitatieresultaat 2018.
VNG indexering 2018
In december 2017 is het Programma en Overzicht voor de onderwijshuisvesting 2018 vastgesteld.
De VNG heeft onlangs de indexering 2018 bekend gemaakt ten behoeve van gemeenten. Hiermee
kunnen de vergoedingen uit het vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma worden bijgesteld.
Deze financiële gevolgen worden verwerkt in deze voorjaarsrapportage. Het betreft een
aanvullend budget ter hoogte van € 1.715 en dit bedrag wordt opgevangen binnen de
programmabegroting, onderdeel onderwijshuisvesting.

Vervanging toplaag kunstgrasveld
Het allereerste kunstgrasveld in onze gemeente (veld 2 bij Flevoboys) is zo slecht dat die
niet meer door de keuring heen komt en de toplaag moet echt vervangen worden. Dit
veld is duidelijk van de eerste generatie kunstgrasvelden en dat zien we terug in de
slijtage en slechte vering.
Voor de vervanging van het kunstgrasveld is gekeken naar alternatieven. In onderling overleg met
Flevo Boys is gezamenlijk de afweging gemaakt bij ruberinfill te blijven. De meerkosten en
nadelen van alternatieven, zoals kurk dat verteert en niet vormvast is, hebben tot deze keuze
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geleid. Daarnaast is er voldoende zekerheid over de kwaliteit van het rubber dat geleverd wordt
door erkende bedrijven.
Uit de voorbereidende werkzaamheden en aanbesteding is gebleken dat de totale vervanging van
de toplaag meer kost dan in onze begroting beschikbaar is (€ 180.000). De kosten zijn € 205.300.
Hiervoor wordt een aanvullend investeringsbudget van € 25.300 gevraagd. De kapitaallasten
worden verwerkt in de nog op te stellen programmabegroting 2019 en verder.
Daarnaast wordt voor de volledigheid melding gemaakt dat er middelen nodig zijn voor aanvullende
groot onderhoudswerkzaamheden zoals de opruimwerkzaamheden en werkzaamheden aan de
omliggende verhardingen, hekwerken en dergelijke. Deze kosten van € 47.700 worden gedekt uit
de voorziening buitensportaccommodaties. Deze voorziening is in het leven geroepen om groot
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren met betrekking tot dit kunstgrasveld.

Programma 3 - Economische Ontwikkeling
Realisatie BIZ (Bedrijven InvesteringsZone) in het centrum van Emmeloord
De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2017 ingestemd met de realisatie van een
bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Emmeloord. Voorwaarde was dat een
merendeel van de betrokken ondernemers instemde met het instellen van de BIZ. Inmiddels heeft
de draagvlakmeting plaatsgevonden. Bijna 80% van de stemmers heeft voor de komst van een BIZ
gestemd. De verwachte opbrengst uit de BIZ-heffing (€ 80.000) wordt jaarlijks in de vorm van een
subsidie verstrekt aan de Stichting Centrummanagement. Om de ambities uit het
meerjarenbeleidsplan uit te kunnen voeren, ontvangt de Stichting, naast de BIZ-heffing een
aanvullende subsidie van € 40.000 (per jaar, voor de periode 2018-2022). Dit bedrag wordt
opgevangen uit de exploitatie voor stadshart Emmeloord, zoals vastgesteld in de raad van oktober
2017.
Noordoostpolder gastgemeente Flevopenningen in 2019
Noordoostpolder heeft meegewerkt aan een evaluatie van Flevopenningen. Daarin hebben we
laten blijken dat we de meerwaarde zien van de Ondernemersprijzen die worden uitgereikt tijdens
het Flevopenningen gala, maar dat de vorm van het gala te weinig inhoudelijk is, en niet
toegankelijk is voor ondernemers. Voor Noordoostpolder staat voorop dat het evenement moet
draaien om ondernemers: een moment waarop ze kennis kunnen delen, netwerken én gezamenlijk
successen vieren. Bijvoorbeeld door naast het gala workshops en lezingen te organiseren. Het
bestuur van de Stichting Flevopenningen heeft de gemeente benaderd om dit evenement in 2019
in Noordoostpolder te organiseren. Door in 2019 gastgemeente te zijn, kunnen we maximaal
meedenken over de nieuw in te zetten koers. Voor het goed organiseren van het evenement is een
budget benodigd van € 40.000. Het nu tekenen van de overeenkomst schept verplichtingen.
Voorgesteld wordt een incidentele budget van € 40.000 beschikbaar te stellen. Mocht dit bedrag
aan het einde van dit jaar niet (geheel) zijn besteed, wordt restant overgeheveld naar 2019.
De dekking van dit budget is de reserve ontwikkelingsfonds werkgelegenheid. Deze
bestemmingsreserve dient onder andere als doel werkgelegenheid te stimuleren. Dit kan op
verschillende manieren waaronder het samenbrengen van ondernemers, het stimuleren van
netwerken tussen ondernemers en het vieren van (gezamenlijke) successen. Zaken waar de
organisatie (gastheerschap) van Flevopenningen 2019 aan bijdraagt.
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Gebiedspromotie (Coalitieakkoord)
In de afgelopen jaren is er gericht werk gemaakt van gebiedspromotie onder de vlag
“Buitengewoon Noordoostpolder”. Het is tijd voor de volgende stap: een breed programma voor
gebiedspromotie en –marketing. De aantrekkelijkheid van ons gebied dragen we met één
kernboodschap uit, toegesneden op de verschillende doelgroepen. We nemen het initiatief om
hierin samen met onze partners gericht te investeren. We maken werk van het benutten van
internationale kansen voor ons bedrijfsleven. Voor deze volgende stap is een voorbereidingsbudget
nodig van € 50.000 met dekking uit het exploitatieresultaat.

Programma 4 - Dienstverlening en Besturen
Opkomstbevordering referendum
op 21 maart jl. vond, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, het referendum plaats over de
'Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten'. Voor het houden van het referendum was in onze
programmabegroting geen budget. Het College heeft besloten vooruitlopend op de behandeling van
de voorjaarsrapportage in de raad een extra budget van € 20.000 beschikbaar te stellen uit de post
onvoorziene uitgaven, onderdeel incidenteel. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente via de algemene
uitkering voor het houden van een referendum een bedrag heeft ontvangen van € 16.339. Dat bedrag
zal terugvloeien naar de post onvoorziene uitgaven, onderdeel incidenteel.
Werkbudget vertrouwenscommissie burgemeestersprocedure
In verband met het aangekondigde vertrek van de burgemeester per 1 oktober 2018 is een
vertrouwenscommissie ingesteld voor het voordragen van een nieuwe burgemeester. De
vertrouwenscommissie heeft behoefte aan een werkbudget ter hoogte van € 30.000 om haar werk
goed te kunnen uitvoeren. Het werkbudget zal worden ingezet voor werkzaamheden van een externe
begeleider, huur van locaties met diverse faciliteiten en reiskosten sollicitanten en raadsleden. Het
werkbudget zal ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht worden.
Burgemeester en wethouders
Door het vormen van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders en het aangekondigde
vertrek van de burgemeester zijn verplichtingen ontstaan met betrekking tot o.a. wachtgelden politieke
ambtsdragers (APPA). In 2018 is in onze programmabegroting voldoende rekening gehouden met
deze lasten.
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Programma 5 Financiën
Geen.

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder
Volksgezondheid - Afvoer kadavers
Bij de totstandkoming van de Milieustraat in 1997 is een bewaarplek gecreëerd in de vorm van een
gekoelde kadavercontainer onder een overkapping. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichting
om een bewaarplek te hebben voor het brengen van dode huisdieren en voor de afvoer van gevonden
kadavers door de medewerkers van cluster wijkbeheer. Dit allemaal naar de inzichten van aanvoer en
opslag in die tijd.
Op dit moment moeten we concluderen dat de container technisch is afgeschreven en niet meer
voldoet aan een verantwoorde opslag van kadavers. De koeling is onvoldoende en bovendien is er
ook meer aanbod van kadavers uit openbaar gebied. Bovendien zullen de vloer en overkapping
vervangen moeten worden door een nieuwe vloeistofdichte vloer en goede overkapping passend op
de huidige milieueisen.
Er is inventarisatie van kosten gedaan en deze worden begroot op € 30.000. Dit bedrag wordt
afgeschreven in 15 jaar en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad. € 2.000 worden verwerkt in de
(nog op te stellen) programmabegroting 2019-2022. Ook de extra jaarlijkse beheer- en
onderhoudskosten zullen vanaf 2019 worden geraamd in de programmabegroting.
LPB congres 2018
De Stichting Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken (LPB) is een netwerkorganisatie van en
voor professionals die werkzaam zijn in de wijk- dorpsaanpak. Hun belangrijkste doelstelling is het
samenbrengen van vakgenoten en het uitwisselen van kennis over en ervaring met het (samen)
werken in wijken en dorpen. Jaarlijks wordt een driedaags congres georganiseerd door telkens een
andere (gast)gemeente. Gemeente Noordoostpolder is, na een succesvolle inschrijving, in 2018
gastgemeente. Het congres vindt plaats van 14 tot en met 16 november. De kosten voor het
organiseren van dit congres worden geraamd op € 140.000. Dit bedrag wordt, naar verwachting
kostendekkend, verrekend met het inschrijfgeld van de deelnemers (350 * € 400,-).

Overhead
Bliksembeveiligingsinstallatie gemeentehuis
De afgelopen jaren zijn er steeds meer installaties op het dak van het gemeentehuis geplaatst.
Inmiddels liggen er ca. 600 zonnepanelen op het dak en staan er 2 warmtepompen en diverse
koelmachines op het dak. Daarmee is de kans dat overspanningen als het gevolg van een
blikseminslag het gebouw binnendringen groter geworden. Gebouwbeheer heeft het bliksemrisico
laten beoordelen. Uit deze risicobeoordeling volgt dat zonder bliksembeveiligingsvoorzieningen het
bliksemrisico hoog is. Maatregelen om het gebouw te beschermen tegen de gevolgen van directe
blikseminslag zijn noodzakelijk. Met een bliksembeveiligingsinstallatie worden de risico’s in voldoende
mate gereduceerd. Hiervoor is een investering noodzakelijk van € 31.000,-. Dit bedrag wordt in 15 jaar
afgeschreven en de jaarlijkse lasten ad. € 1.800 zullen worden verwerkt in de (nog op te stellen)
programmabegroting 2019-2021.
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Brandmeldinstallatie gemeentehuis
De brandmeldinstallatie van het gemeentehuis heeft een verplichte en directe doormelding naar de
Regionale Alarm Centrale van de brandweer. Voor een dergelijke installatie geldt een verplicht
inspectiecertificaat. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de brandmeldinstallatie, maar ook naar alle
aanvullende voorzieningen voor een brandveilig gebouw. Met de inspectie van het gemeentehuis zijn
een aantal noodzakelijke maatregelen voorgeschreven. Dit om de brandveiligheid van het gebouw te
kunnen waarborgen en de directe doormelding naar de brandweer te kunnen voortzetten. Voorgesteld
wordt het gevraagde budget van €11.500 op te vangen uit het exploitatiesaldo 2018.
A+O fonds
De financiering van het A+O fonds (Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds gemeenten) is gewijzigd. In het
verleden werd het fonds rechtstreeks gefinancierd vanuit het gemeentefonds, maar nieuwe
regelgeving vraagt om een andere route. Vanaf 2018 moet de A+O door de gemeente zelf worden
betaald door de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor geld via het gemeentefonds. Voorgesteld
wordt een extra budget beschikbaar te stellen van € 18.093 en dit bedrag te dekken uit de algemene
uitkering van het gemeentefonds.
Doorontwikkeling digitale dienstverlening
De ontwikkeling van de digitale informatie voorziening aan het bestuur, de inwoners en bedrijven van
Noordoostpolder en overige belanghebbenden worden de komende jaren verder vorm gegeven. De
reacties op de pilot voor de nieuwe digitale begrotingsopzet voor de begroting 2018 – 2021 en voor de
website van deze begroting, wees uit dat de gekozen vorm op een positieve wijze voorziet in de
informatiebehoefte van de producten van de begrotingscyclus. De ontwikkeling is doorgetrokken naar
de Voorjaarsrapportage en nu is er ook het voornemen om de jaarstukken 2018 via de nieuwe digitale
vorm aan te bieden en op de website te zetten. Het ontwikkelen van de opstelling- en
samenstellingsarchitectuur vergt een investering van maximaal € 50.000. Voorgesteld wordt dit bedrag
op te vangen uit het exploitatieresultaat 2018.
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Verloop budget onvoorziene uitgaven
Budget voor onvoorziene uitgaven

€ 250.000

Voorjaarsrapportage:
Af:
- Opkomstbevordering verkiezingen en referendum

€ 20.000

- Werkbudget benoeming nieuwe burgemeester

€ 30.000

Bij:
- Rijksvergoeding verkiezingen en referendum

€ 16.339

Stand na verwerking voorjaarsrapportage

€ 216.339
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Verloop exploitatieresultaat 2018
Resultaat primitieve programmabegroting 2018

€

83.833

Bijdrage OFGV (aframen budget)

€

137.515

Afwikkeling overhevelingen 2017 (aframen budget)

€

53.128

Bijdrage Provincie en Waterschap i.k.v. BGT

€

20.000

Afwikkeling project 'SchaliegasNee' (aframen budget)

€

17.164

Totaal €

227.807

Verbetervoorstel aanpassing woning

€

6.650

Een moderne jas voor het Cultuurbedrijf (coalitieakkoord)

€

50.000

Bewegen is gezond (coalitieakkoord)

€

10.000

Gebiedspromotie (coalitieakkoord)

€

50.000

Noodzakelijke maatregelen brandmeldinstallatie

€

11.500

Doorontwikkeling digitale dienstverlening

€

50.000

Totaal €

178.150

Resultaat voorjaarsrapportage 2018

€

49.657

Exploitatieresultaat na verwerking voorjaarsrapportage 2018

€

133.490

Voorjaarsrapportage 2018:
Voordelige verschillen:

Nadelige verschillen:
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Overheveling specifieke budgetten
Inleiding
In de tussentijdse rapportages 2017 zijn voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd om specifieke
(restant)budgetten over te hevelen van 2017 naar 2018. Bij de samenstelling van de jaarrekening
2017 is geconstateerd dat:
a.

Er te veel budget is overgeheveld naar 2018 (= een negatief bedrag)

b.

Er te weinig budget is overgeheveld naar 2018 (= een positief bedrag)

In deze voorjaarsrapportage wordt voorgesteld deze ‘budgetomissie’ alsnog te verwerken in de
begroting 2018.
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Overheveling specifieke restantbudgetten
Omschrijving
Ontwikkeling Scandinaviëlaan/ Jura
Campagne Buitengewoon NOP
Diverse kleinere kredieten
Bijdrage LAG Leader 3
Internationalisering
Marktverkenning bezoekerscentrum Schokland
Electronisch toegangsysteem sportaccommodaties
Sloop diverse onderwijsgebouwen
Rotonde Moerasandijviestraat
Herinrichting loswal Bant en Marknesse
Verkeerssituatie Europalaan
Containers afvalinzameling
Herinrichting Het Midden Bant
Erfgoed en Ruimte
Asbesthoudende daken
Milieu EED taak OFGV
Bodemdaling zuidwesten van Emmeloord
Parkeerproblematiek
Herstructurering openbare ruimte E'oord Oost
Software automatisering 2015
Verkeersregelinstallaties
Tijdelijke maatregelen Nagelerweg
Betonreparatie bruggen buitengebied
Hardware ipad/iphone 2017
Uitbreiding begraafplaats Emmeloord
Communicatie en herstructurering
Software automatisering 2016
Bijdrage MFS Espel
Project NOP de Ruimte
Peuterspeelzaalwerk

Budget
-42.129
-4.880
-5.214
2.000
2.500
3.270
3.433
4.130
5.000
5.000
6.750
6.899
7.090
8.112
9.046
10.625
10.801
10.850
11.900
14.011
14.804
15.000
17.750
19.615
21.290
40.323
48.178
52.000
59.895
72.346

Sluitende aanpak jongeren
Erfsingels

90.417
100.000

Software automatisering 2017
Marknesserbrug
Leader 3 Noordoostpolder
Openbare ruimte Centrumplan
Projectplan Nagele

112.484
131.840
159.142
385.393
521.698
1.931.369
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Recapitulatie
Begroting na verwerking
voorjaarsrapportage 2018
Omschrijving programma
01 Fysieke leefomgeving
02 Sociale leefbaarheid
03 Economische ontwikkeling
04 Dienstverlening en besturen

Baten

Lasten

Saldo

20.259.281

39.781.373

-19.522.092

1.696.459

16.722.000

-15.025.541

862.382

3.225.173

-2.362.791

800.170

3.521.073

-2.720.903

05 Financiën

82.017.906

1.402.529

80.615.377

06 Krachtig NOP

14.851.871

55.382.290

-40.530.419

17.202

14.404.620

-14.387.418

Overhead
Resultaat vóór bestemming

mutaties reserves

Resultaat ná bestemming

120.505.271 134.439.058 -13.933.787

34.180.639

20.113.362

14.067.277

133.490
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