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Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

0.1

Bestuur

drs. T.C. Segers MBA

0.2

Burgerzaken

mr. dr. S. de Jong

0.5

Treasury

mr. dr. S. de Jong

0.61

OZB woningen

mr. dr. S. de Jong

0.62

OZB niet-woningen

mr. dr. S. de Jong

0.64

Belastingen overig

mr. dr. S. de Jong

0.7

Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds

mr. dr. S. de Jong

0.8

Overige baten en lasten

mr. dr. S. de Jong

0.10

Mutatie reserves

mr. dr. S. de Jong

0.11

Resultaat baten en lasten

mr. dr. S. de Jong

Stand van zaken uit te voeren acties
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen
De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We
willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Deelname Werkgroep Regio IJsselland
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er is door de werkgroep een notitie "grip op de v erbonden partijen" met als ondertitel Hoe komen we tot
een gezonde balans tussen controle en vertrouwen? samengesteld. De kring van
gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat er prio moet worden gegeven aan 2 reeds lopende pilots:
governance en financiën binnen de GGD. Deze kunnen de werkgroep ondersteunen in het ontwikkelen van
beleid en maken van concrete acties. De gem.secr. van Dalfsen en Raalte zullen bezien hoe de 2 pilots en
onze werkgroep dit kunnen afstemmen. Jan Roorda (beleidsambtenaar GGD) zal er zorg voor dragen dat
vanuit de GGD de beide pilots en de werkgroep van input en terugkoppeling worden voorzien. Er is
gestart met het ontwikkelen/samenstellen van een concept-handreiking verbonden partijen. De
samenstelling van deze concept-handreiking is afgerond. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om
ambtelijk te reageren voor 11 mei a.s. Bezien wordt hoe de verdere bestuurlijke gang van deze handreiking
richting de Kring van Gemeentesecretarissen + de stappen die nog gezet moeten worden ten behoeve van
de implementatie in de gemeentelijke organisaties en bij de verbonden partijen. Concept-handreiking Nota
Verbonden Partijen is nog altijd niet besproken in de Kring der gemeentesecretarissen. De verwachting is
dat dit in de volgende vergadering plaats zal gaan vinden. Nog niet behandeld.

De kring der gemeentesecretarissen heeft begin februari, met waardering, ingestemd met het
regionale verhaal Verbonden partijen van de werkgroep. De werkgroep zal weer bij elkaar
worden geroepen.
Als eerst stap zal dan een concrete opdracht worden uitgeschreven die kan worden besproken.
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Tijd
Bij de planning is er van uitgegaan dat het volledige kalenderjaar 2016 nodig is.
Door wijziging van de aanpak (zie kwaliteit) is het onduidelijk of dit consequenties zal hebben voor de
planning.
Verwacht wordt dat de planning zal worden overschreden.
Planning van 31-12-2016 wordt niet gehaald.
Geld
De kosten beperken zich vooralsnog tot het "leveren" van ambtelijke inzet door de gemeente.

Vernieuwen nota verbonden partijen
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
De bijgestelde nota voldoet aan de wettelijke bepalingen en er is aandacht voor het aspect grip op
verbonden partijen.
Tijd
De bijgestelde nota verbonden partijen is samen gesteld en wordt bestuurlijk behandeld.
De nota is opiniërend behandeld in de vergadering van de raad d.d. 26 april. Wethouder De Jong zei bij de
behandeling toe dat hij de raad zal informeren over de onderbouwing van het feit dat de stichting dagelijks
beheer multifunctioneel centrum Rouveen een verbonden partij is en dat de raad hierover nog niet
geïnformeerd was.
De nota zal worden vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2016.
Afgerond: de nota is vastgesteld in de vergadering van de raad op 10 mei 2016.
Geld
De kosten beperken zich tot ambtelijke inzet.

Het behouden van eigen democratische legitimatie
Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm
van intergemeentelijke samenwerking.
Wat gaan we daarvoor doen?
Raad in vroeg stadium informeren op hoofdzaken en beleidsvoornemens
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
Sinds 1 januari 2017 werken de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland intensief samen
bij het organiseren van de inkoopadviesfunctie. Doelstelling van deze samenwerking is synergievoordelen te
creëren: delen van kennis, ervaring en expertise en verminderen van de kwetsbaarheid.
In de praktijk betekent dit dat voor de 3 gemeenten 2 fulltime inkoopadviseurs beschikbaar zijn.
Medewerkers kunnen bij beide inkoopadviseurs terecht voor vragen op het gebied van inkopen en
aanbesteden en voor begeleiding van grote (Europese) aanbestedingen.
Daarnaast is de samenwerking gericht op:
 het actualiseren en harmoniseren van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid;
 het opstellen van standaard inkoopdocumenten;
 het actualiseren en harmoniseren van gemeentelijke inkoopvoorwaarden;
 het opstellen van een uniforme klachtenregeling.
Deze acties dragen bij aan een succesvolle samenwerking, ook wordt het eenvoudiger gezamenlijke
inkooptrajecten te organiseren.
Op het moment van opstellen van deze toelichting zijn de ervaringen van de samenwerking postief. Eind
2017 wordt de samenwerking geëvalueerd, het is zeer waarschijnlijk dat deze gecontinueerd wordt.
Tijd
In samenwerking met de 3 gemeenten wordt er gewerkt aan een geactualiseerd en geharmoniseerd inkoopen aanbestedingsbeleid. De verwachting is dat deze begin 2018 ter vaststelling aangeboden wordt.
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Geld
Voor de inzet van Staphorst (0,5 fte) is een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor inhuur derden in het
kader van gemeentelijke samenwerking en in het vacaturebudget 0,2 fte voor een inkoopadviseur.

Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten
Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt
werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
Zie 'slim samenwerken'.

Tijd

Geld

'Slim samenwerken'
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
De gemeente werkt samen met buurgemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland. De samenwerking
richt zich in eerste aanleg op het verminderen van (veronderstelde) kwetsbaarheden en op versterking van
de zogeheten K's. Kwaliteitsverbetering, verminderen van kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers en
besparing van kosten.
Tijd

Geld

Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
Zie 'slim samenwerken'.
Tijd

Geld

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 8 van 89

Vergroten onderaanneming
Mogelijkheden onderaanneming vergroten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opdrachten in kleinere porties verdelen
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
Is een permanent proces.
Tijd
Is een permanent proces.
Geld
Niet van toepassing.

VOG voor vrijwilligers
Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet
voor het gratis VOG in aanmerking komen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Gratis VOG voor vrijwilligers
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
In de periode november 2016 tot en met april 2017 is bijgehouden door wie namens welke organisatie een
VOG is aangevraagd en of deze ook vergoed wordt. Slechts 3 personen hebben aangegeven deze niet
vergoed te krijgen. Dit overzicht en het voorstel om uitsluitend aan die vrijwilligers die de VOG zelf dienen te
betalen een gratis VOG beschikbaar te stellen is op 23 mei jl. door het college geaccordeerd en de raad
wordt hierover geïnformeerd middels een raadsmemo.
Tijd
collegebesluit op 23 mei jl. en raadsmemo t.b.v. de raadsvergadering op 20 juni aanstaande.
Geld
De kosten van het incidenteel verstrekken van een gratis VOG zijn niet geraamd. Aangezien het naar
verwachting gaat om een bedrag van slechts € 250 op jaarbasis kan dit ten laste gebracht worden van het
product 4610402 (ondersteuning vrijwilligers).

Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie
De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle
mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Er is een stappenplan gemaakt t/m januari 2018.
Tijd
tweede helft 2017
Geld
geen geld mee gemoeid
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OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen
Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.
Wat gaan we daarvoor doen?
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Bij het jaarlijks samenstellen van de primitieve begrotingen is er uitvoering aan gegeven.

Tijd
Jaarlijks bezien.
Bij de concept-begroting 2017 is geen verhoging voorgesteld.
Geld
Maatregel kan als dekkingsmiddel worden ingezet bij het jaarlijks samen te stellen dekkingsplan bij de
begrotingen.

Meerjarenoverzicht lasten burgers
In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.
Wat gaan we daarvoor doen?
Meerjarenoverzicht lasten burgers
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Bij de samenstelling van de begroting en jaarrekening wordt in de paragraaf Lokale Heffingen inzicht
gegeven in de lokale belastingdruk.
In de begroting 2017 is dit eveneens opgenomen.
Hierbij ook rekening gehouden met de nieuwe regeling kostenonderbouwing zoals bepaald in de
vernieuwing BBV.
Tijd

Geld
Bij de afvalstoffenheffing is er momenteel geen sprake van een kostendekkend tarief. Het verschil wordt
opgevangen uit de reserve matiging afvalstoffenheffing.
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Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

drs. T.C. Segers MBA

1.2

Openbare orde en veiligheid

drs. T.C. Segers MBA

Stand van zaken uit te voeren acties
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie
Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij
uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst
behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.
Wat gaan we daarvoor doen?
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit

Tijd

Geld

‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio
Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied
van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit
van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen
door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
Tijdens structurele overleggen bespreken we de inzetten van hulpdiensten in de gemeente.
Tijd

Geld

Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
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Tijd

Geld

Brandweerkazerne Staphorst
Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Behoud kazerne Staphorst
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit

Tijd

Geld

Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen
Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente
Staphorst binnen de normen te blijven.
Wat gaan we daarvoor doen?
Aanrijtijden binnen de normen
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
Zowel bestuurlijk als ambtelijk blijven we de normtijden onder de aandacht brengen bij de desbetreffende
organisaties.
Tijd

Geld

Behoud ambulancepost
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
Wordt besproken in structurele overleggen
Tijd

Geld
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Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer
Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij ‘goede
voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
N.a.v. van de raadsinformatie bijeenkomst van 31 mei 2016 blijkt dat we goed betrokken zijn bij de veiligheid
in de gemeente en meedenken aan het veiligheidsgevoel van burgers en ondernemers.
Tijd

Geld

Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan
Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige
sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.
Wat gaan we daarvoor doen?
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit

Tijd

Geld

Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak
Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en
inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.
Wat gaan we daarvoor doen?
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
De afgelopen tijd besteden we veel aandacht aan voorlichting en het opzetten van verschillende voorlichting
campagnes.
In samenwerking met WhatsApp Buurtpreventiegroepen en politie is er een thema avond georganiseerd
voor beheerders van dergelijke groepen. Hieruit is gekeken op welke wijze verschillende groepen gekoppeld
kunnen worden en waar gemeente, politie en buurtpreventiegroepen elkaar in kunnen versterken.
In samenwerking met veiligheidsregio IJsselland en Politie is er tijdens de braderie van 23 augustus
aandacht besteed aan veiligheid in de gemeente. Het doel is dat inwoners / bezoekers in gesprek kunnen
met de wijkagent, over het veiligheidsgevoel in de wijk. Daarnaast is de brandweer aanwezig met een
rookcontainer, hierin kunnen bezoekers ervaren hoe het is om door de rook te lopen.
Voor de maand oktober onderzoeken we in samenwerking met de veiligheidspartners nog de mogelijkheden
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voor een gerichte preventieve actie in de wijk.
Tijd

Geld

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief
Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er
op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in
de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
Opgenomen in de gebiedsscan
Tijd
Jaarlijks terugkerend
Geld
Conform budget

Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen
Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van
inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de
mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen /
invalswegen van de bedrijventerreinen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen is operationeel.
Voor bedrijventerrein De Baarge is keurmerk veilig ondernemen traject gestart. De uitkomsten hiervan zijn
bepalend voor de beveiligingsmaatregelen incl. camerabeveiliging bij invalswegen.
Tijd

Geld

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 14 van 89

Toezicht en handhaving ketenbeleid
De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het
buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en
jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie ketenbeleid
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Moet nog starten
Kwaliteit
De raad heeft op 2 november 2016 het uitvoeringsplan alcohol en drugs 2018-2018 vastgesteld. Onderdeel
hiervan was uitvoering geven aan de aanbevelingen uit de evaluatienotitie ketenbeleid door Keetkeur. In
januari 2017 is gestart met de implementatie van het plan van aanpak door Keetkeur; keetadviseurs zijn
geworven en getraind en enkele keten zijn bezocht. Binnenkort wordt een eerste ouderavond
georganiseerd.
Tijd
Tussenevaluatie Keetkeur staat gepland voor eind 2017.
Geld
De raad heeft de benodigde middelen voor de jaren 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld.

Ketenbeleid
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
alcohol en drugs i.r.t. keten zijn opgenomen in het uitvoeringsplan van het Integraal preventie- en
handhavingsplan alcohol en drugs Staphorst, zoals verwoord bij de evaluatienotitie.
Tijd
zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid; de evaluatienotitie is vastgesteld in januari 2016 en in december
2016/januari 2017 wordt gestart met de uitvoering via Keetkeur. Tussenevaluatie eind 2017.
Geld
preventie, toezicht en handhaving gaan meer geld kosten; zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid. De raad
heeft op 1 november 2016 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.

Wildkamperen
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
Speelt alleen in de zomermaanden rond bouwvak, met name in het buitengebied. Er wordt actief gezocht
naar de locaties, hierbij ligt de focus op excessen. In 2016 geen excessen waargenomen in het
buitengebied.
Tijd
Speelt alleen in de zomermaanden rond bouwvak. In 2016 hebben er dan ook controles plaatsgevonden
rond deze tijd.

Geld
Valt binnen reguliere takenpakket van het werkveld APV.
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Gebruik burgernet en AED
Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe
Defibrillators (AED’s).
Wat gaan we daarvoor doen?
Gebruik burgernet en AED
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
Op 10 mei 2016 is de raad akkoord gegaan met het voorstel mbt beheer, onderhoud en vervanging van
34 AED-apparaten zoals opgenomen in het spreidings-/dekkingsplan. Beschikking aan stichting is
opgesteld en verzonden.
Tijd

Geld
extra benodigde structurele middelen ad € 8.500 zijn door de raad beschikbaar gesteld.

Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen
Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politie-steunpunten in IJhorst en Rouveen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Voortgang: gekeken wordt naar mogelijke en beschikbare locaties in IJhorst en Rouveen. In vervolg overleg
met de politie zal dit ter sprake komen, daarna zullen ook dorpsraden worden betrokken om te kijken of er
voor de aangeleverde locaties draagvlak is.
Tijd

Geld
Over de mogelijk kosten voor het afhuren van dergelijke locaties en de invulling er van wordt per locatie
bekeken en in beeld gebracht.
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Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

2.1

Verkeer en vervoer

B. Krale/ mr. dr. S. de Jong

2.5

Openbaar vervoer

B. Krale/ mr. dr. S. de Jong
Beleid: mr. dr. S. de Jong
Uitvoering: B. Krale

Stand van zaken uit te voeren acties
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan
De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015
geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet
verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Op 15 maart heeft overleg plaatsgevonden met de raad over het verkeersplan.
Dit jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
Vastgelegd wordt welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van Staphorst
toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.
Op 17 januari 2017 zijn de hoofdlijnen van het verkeersplan aan de gemeenteraad gepresenteerd. Plan
komt in juni in de raad.
Het verkeersplan is in juli door de gemeenteraad vastgesteld.
Tijd
Plan is in juli door gemeenteraad vastgesteld.

Geld
Beleidsplan is gereed; krediet is nog benodigd om uitvoering te geven aan aantal kleinschalige onderzoeken
en maatregelen.

Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28
In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de
Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
In de vergadering van de raad op 24 mei 2016 is een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de
nadere uitwerking van het project. Aan ingenieursbureau Goudappel Coffeng is de opdracht gegund om de
variantenstudie en ontwerp uit te werken. Bureau Comcept gaat de gemeente ondersteunen in het lobbytraject en communicatie. In de afgelopen periode zijn een drietal varianten uitgewerkt en zijn de effecten per
variant in beeld gebracht. De voorkeursvariant is opgesteld inclusief aanpassingen in het onderliggende
wegennet. De plannen zijn op dinsdag 2 mei gepresenteerd aan de gemeenteraad en op 3 en 5 juli aan de
bevolking (Rouveen en Staphorst)
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Tijd
In de komende periode wordt een reactienota opgesteld en een voorstel voor de gemeenteraad voorbereid.

Geld
Een voorbereidingskosten van € 150.000 is per 24 mei 2016 beschikbaar gesteld. Geen bijzonderheden

Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg
De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting
Gemeenteweg' dus in 2015.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Voorstellen liggen ter bespreking voor aan de verkeersadviescommissie.
Er is eenmaal geteld. Besloten is nogmaals een visuele verkeerstelling uit te voeren.Verkeerstellingen. Ten
aanzien van de resultaten van de telling bij de Gemeenteweg-Industrieweg heeft de wethouder aangegeven
deze mee te willen nemen in het totaalplan t.a.v. verkeer (aan Wouter doorgegeven d.d. 11-04-2017)
Tijd

Geld

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ
Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.
Wat gaan we daarvoor doen?
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De procedure voor de herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Tegen het plan is bezwaar
ingediend.
Het bestek om het werk te kunnen uitvoeren is gereed.
Tijd
De basisplanning ging uit van een uitvoering direct na de bouwvakvakantie 2016. Omdat eerder
zienswijzen en nu bezwaar is ingediend op de bestemmingsplanprocedure, stagneert het project. De
werkelijke uitvoering is in dit stadium niet goed aan te geven.
Geld
Geen bijzonderheden
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Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst
Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst
Verantwoordelijke: Jong S, de
Moet nog starten
Kwaliteit
Gedeelte van de Ebbinge Wubbenlaan (Berkenlaan - Viaductweg) is in 2015 heringericht.
Hierbij zijn plateaus en suggestiestroken aangelegd.
Tijd

Geld

Aanpak onveilige verkeerssituaties
Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).
Wat gaan we daarvoor doen?
Aanpak onveilige verkeerssituaties
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Parkeren heeft permanent aandacht.
In woonwijken wordt haaks parkeren wel toegestaan.
In centrumgebieden wordt, indien mogelijk, niet gekozen voor haaks parkeren.

Tijd

Geld

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde
De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.
Wat gaan we daarvoor doen?
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde
Verantwoordelijke: Jong S, de
Moet nog starten
Kwaliteit
Mogelijkheden zijn onderzocht of het vrijliggende fietspad langs de Achthoevenweg / Rijksweg kan worden
doorgetrokken tot en met de stovonde.
College en raad akkoord met doortrekken fietspad tot en met de stovonde.
Uitvoering begin 2017

Tijd

Geld
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Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde
Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van
Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde)
Verantwoordelijke: Jong S, de, Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Met de eigenaar van de gronden is overeenstemming bereikt over de verwerving daarvan. Planning is er op
gericht om het ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te leggen.
De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de verwerving
van de grond en de aanleg van het fietspad beschikbaar te stellen.
De werkzaamheden zijn afgerond.
Tijd

Geld
bij de aankoopprijs wordt rekening gehouden met de gebruikswaarde van de gronden voor de huidige
eigenaar

Realisatie verandering spoorwegovergang
Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang.
Wat gaan we daarvoor doen?
Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Op 11 mei 2017 is een risicoanalyse uitgevoerd voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan. Dit betreft een
onderzoek naar overwegveiligheid. Het rapport is voor de zomervakantie 2017 aangeleverd. De
conclusie/aanbevelingen bestaat vanwege de reeds risicovolle situatie uit kortetermijnmaatregelen (KTM)
en maatregelen op de middellangetermijn (MLT). Inmiddels zijn de kortetermijnmaatregelen uitgevoerd.
Deze bestaan uit het plaatsen van bebording (de voorrang op de overweg is geregeld), de aanleg van
opstelvakken en aanvullende markering nabij de overweg. Voor de maatregelen op de middellangetermijn is
een verkeersontwerp opgesteld. Dit betreft de aanleg van een bajonetaansluiting voor de wegen
Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan. Hierin wordt rekening gehouden met een eventuele onderdoorgang voor
de spoorwegovergang JJ Gorterlaan.
Tijd
Het verkeersontwerp voor de aanleg van een bajonetaansluiting is gereed. Op dit moment wordt een
uitvoeringskrediet aangevraagd bij de gemeenteraad.
Geld
Op dit moment wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd bij de gemeenteraad.
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Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst
Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een
carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct
omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.
Wat gaan we daarvoor doen?
Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Op 10 mei is er ook overleg geweest met de heer Korterink (garage), Rijkswaterstaat, Provincie, politie en
gemeente.
Afspraken
Memo schrijven over sociale veiligheid van de carpoolplaats Lichtmis -D. Knoll -Memo verstuurd d.d. 12052016
Snoeien bosschages rondom carpoolplaats - H. Kip (rws) -Na 15 juni - Is uitgevoerd
Mogelijkheden bezien om zijwanden van huidige fietsenhok te verwijderen - J. Speulman - Opdracht
gegeven aan de eigen buitendienst - d.d. 18-05-16 - Is uitgevoerd
Ontwerp en kostenraming (uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoeringskosten) opstellen voor
uitbreiding parkeerplekken op carpoolplaats - Gemeente Staphorst
Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken mogelijkheden voor financiering - rijkswaterstaat / provincie
Contact opnemen met Hetty Heisen van project ‘de Overstap’ om na te gaan of in het kader van dit project
mogelijkheden zijn om carpoolen slimmer te organiseren - Gemeente Staphorst
In september is enquete gehouden over carpoolgebruik
Beter Benutten (Rijk) onderzoekt mogelijkheden om gebruik te maken van parkeergelegenheid bij
horecaonderneming en beziet ook mogelijkheden voor uitbreiding huidige carpoolplaats..
In oktober is het koepeldocument van De Overstap opgesteld. Hiervover vind besluitvorming plaats eind
2016.
-----Beter Benutten is akkoord met koepeldocument. Kort samengevat behelst het besluit de volgende aspecten:
1. Er komt een pilot waarbij parkeerplekken bij horecabedrijf 'De Koperen Hoogte' ter beschikking worden
gesteld als carpoolplaats.
2. Pilot wordt geëvalueerd.
3. Indien pilot geen succes is, wordt de carpoolplaats Lichtmis alsnog uitgebreid. Beter Benutten stelt hier
80K voor beschikbaar.
Op 19 januari heeft gesprek plaatsgevonden met Koperen Hoogte om te onderhandelen over de
voorwaarden voor gebruik van hun parkeerplaatsen. Koperen Hoogte is akkoord. De pilot start in juni en
duurt tot 31 december 2017.
Tijd
Pilot is in juni 2017 gestart. Met flyers, reclameborden en artikelen in kranten en websites worden
carpoolers gewezen op de nieuwe carpoolplaats.
Geld
Eind 2016 besluitvorming door Beter Benutten (Rijk).
Betreft onderzoek naar mogelijkheden om gebruik te maken van de parkeerplaats bij de Koperen Hoogte als
carpoolplaats en mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige carpoolplaats.

Carpoolplaats Staphorst
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Opdracht gegeven aan bureau om een Voorlopig ontwerp uit te werken voor een carpoolplaats in de oksel
van de afrit A28 / Achthoevenweg. Grond is in eigendom van RWS. Zij zijn in principe akkoord met (tijdelijk,
max 10 jaar) gebruik van de grond. Dit moet in een later stadium formeel nog wel in een overeenkomst
vastgelegd worden. Bij de ontwerp van het terrein wordt uitgegaan van een volledig circulair hergebruik van
de materialen. Zodra ontwerp en kostenraming gereed zijn wordt aan de raad gevraagd om
uitvoeringskrediet te verlenen.

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 21 van 89

Tijd
Dit najaar (2017) worden het Voorlopig Ontwerp en kostenraming aan de raad voorgelegd.
Geld
De kostenraming is dit najaar (2017) gereed.

Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan
Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit
veiligheidsoverwegingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Achthoevenweg
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Laatste afwikkelingen vinden plaats ter voorbereiding op doortrekken fietspad nabij B&B en Waanders. Start
uitvoeringswerkzaamheden staat gepland voor eerst kwartaal 2017. Daarvoor zal de grond overdracht
plaatsvinden.
Tijd
In mei wordt collegebesluit verwacht over het door kunnen trekken van het fietspad nabij B&B en Waanders.
Collegebesluit is genomen en het benodigde krediet is beschikbaar gesteld. Start
uitvoeringswerkzaamheden staat gepland voor eerst kwartaal 2017.
Geld
Momenteel wordt onderzocht als de afrondende werkzaamheden binnen het beschikbaar gestelde budget
afgerond kunnen worden. Er is een aanvullend krediet aangevraagd en beschikbaar gesteld.

Kanlaan
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Het project is in de maand juni 2017 aanbesteed. Aannemingsbedrijf Ploegam heeft de economisch meest
voordelige inschrijving ingediend. Het benodigde uitvoeringskrediet is op 11 juli 2017 door de gemeenteraad
beschikbaar gesteld. Op dit moment is met een aanwonende langs de Mr. J.B. Kanlaan geen
overeenstemming over de verkoop van een gedeelte particuliere tuin. Vanuit de ruilverkaveling zijn twee
percelen waarvan de eigenaar nog geen toestemming wil verlenen.
Tijd
Aannemingsbedrijf Ploegam is gestart met de engineeringsfase. Gepland staat om in het najaar van 2017
het werk in uitvoering te nemen.
Geld
Door de gemeenteraad is op 11 juli 2017 een uitvoeringskrediet van € 2.335.000 beschikbaar gesteld. De
provincie Overijssel heeft in kader van de BDU-subsidie uitstel verleend tot 1 januari 2018.
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Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten
Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij
fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het
ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de
A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle.
Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).
Wat gaan we daarvoor doen?
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Dit heeft permanent onze aandacht.
Bezig met het opstellen van plannen ta.v. fietspaden.
In samenwerking met omliggende gemeenten (Dalfsen, Zwolle, Steenwijkerland en Zwartewaterland) wordt
fietsstrategie Noord West Overijssel uitgewerkt. In februari wordt dit plan besproken met provincie
Overijssel.
Tijd
Fietsstrategie Noordwest Overijssel wordt in februari 2017 met provincie Overijssel besproken.
Update: plan van de provincie heeft vertraging opgelopen. PLanning is nu dat dit najaar een plan gereed is.
Geld

Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid
Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.
Wat gaan we daarvoor doen?
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
de benodigde landbouwgrond voor het aanleggen van het fietspad langs de mr. J.B.
Kanlaan/Evenboersweg is vrijgeruild in het Inrichtingsplan Landinrichting Staphorst
Tijd

Geld

Het gratis parkeren blijft gewaarborgd
Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Gratis parkeren blijft gewaarborgd
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Dit uitgangspunt wordt gevolgd.
Tijd

Geld
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Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid
In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand willen wij voldoende en ruime
parkeergelegenheid blijven behouden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Heeft permanente aandacht
Tijd

Geld

Parkeernorm 2.0 instellen
In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm
naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Parkeernorm 2.0 instellen
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Bij nieuwe planvorming wordt rekening gehouden met nieuwe parkeernorm. Bij De Slagen wordt dit
betrokken in algemeen overleg met projectontwikkelaar.
Tijd

Geld

Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren
Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te
creëren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
In woonwijken is haaks parkeren toegestaan.
In winkelcentra (met uitzondering van parkeerterreinen) wordt, indien mogelijk, dat haaks wordt geparkeerd
Tijd

Geld
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Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels
Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Bij nieuwe winkelvoorzieningen wordt dit aspect nadrukkleijk betrokken bij het overleg met initiatiefnemer.
Zie als voorbeeld de parkeervoorziening bij de nieuwe winkels aan de Meestersweg.
Tijd

Geld

Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland
Het geplande onderhoud voor deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland voor 2017 (investeringslijst €
195.000). Deze wordt naar voren gehaald inclusief het 'relinen' duiker Dekkersland (investeringslijst 2017 €
95.000)
Wat gaan we daarvoor doen?
Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid
Verantwoordelijke: Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De opdracht is verstrekt. De werkzaamheden worden in september gestart.
Tijd
De aanbesteding van het werk vind in de komende periode plaats.
Geld
Geen bijzonderheden.

Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder
Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instapplateau’s worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid
zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in. Station: een NS-station is opgenomen in de
structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is.
De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.
Wat gaan we daarvoor doen?
Aanleg ontbrekende bus instapplateaus
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Enige jaren gelden is onderzocht en beoordeeld welke bushaltes in aanmerking kwamen voor het beter
toegankelijk maken van het instap-plateau. Hierbij is gekeken naar de ligging, geschiktheid, bereikbaarheid
en uitvoeringsmogelijkheden.
Dit heeft er in geresulteerd dat er 18 van de in totaal 46 halteplaatsen zijn voorzien van (verhoogde) businstapplateaus.
Tot op heden zijn er geen verzoeken voor extra plateaus binnen gekomen.
Gezien het gegeven dat lang niet alle bushaltes als verhoogd plateau kunnen worden uitgevoerd en het niet
bekend zijn van verzoeken voor uitbreiding lijkt het niet zinvol om extra instap-plateaus aan te leggen.
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Tijd
Er wordt verder geen actie ondernomen.
Geld

Overleg komst NS-station
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er is eind 2015 een Railverkeerstechnische toets uitgevoerd, waaruit naar voren komt dat een Station
technisch inpasbaar zou kunnen zijn op de historische locatie. Of een station uiteindelijk echt realiseerbaar
is, hangt in grote mate af van de besluitvorming van de noordelijke provincie over het aantal treinen dat
vanuit Leeuwarden naar Zwolle gaan rijden en retour.
Tijd
In 2018 wordt meer duidelijk over het vervolgtraject. Tot die tijd staat dit dossier 'on hold'. We zijn vooral
afhankelijk van de besluitvorming van de noordelijke provincies en dan met name Friesland.
Geld
Uitgaven binnen budget.

Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40
Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele
gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.
Wat gaan we daarvoor doen?
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
De ontwikkelingen met betrekking tot buslijn 40 worden nauwkeurig gevolgd.
Tijd

Geld
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Programma 3 | Economie/ ondernemen
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

3.1

Economische ontwikkeling

B. Krale

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

B. Krale/ B. Jaspers Faijer

3.3

Bedrijvenloket

B. Krale

3.4

Economische promotie

B. Krale

Stand van zaken uit te voeren acties
Kennisdeling
Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers van ondernemingen en
werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren en andere direct betrokkenen bij de betreffende
kennis en vraagstukken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Kennisdeling
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Accountmanager is benoemd en is gestart op 1 januari 2017. Met het opstellen van een economisch
actieprogramma is nog niet gestart.
Tijd
Accountmanger is benoemd
Geld

Startende ondernemers
Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, onder andere betreffende de
locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende
rol innemen ten opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Startende ondernemers
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Per 1 januari 2017 is een accountmanager Ondernemers in dienst. Deze zal zowel de economische
(vergunningen c.a.), als de sociale kant (vacatures, sociaal beleid) voor zijn rekening nemen.
Tijd

Geld
de raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de aanstelling van deze accountmanager.
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Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd
Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale jeugd. Door proactief actuele
zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel ondernemer als jongere een positief resultaat worden
behaald.
Wat gaan we daarvoor doen?
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
De lokale open dagen die door het bedrijfsleven worden georganiseerd voorzien in een behoefte voor jong
en oud.
Tijd

Geld

Social return gemeente
Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kan de
gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Participatieplaatsen realiseren
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
permanent gebeuren
Tijd
permanent gebeuren
Geld
permanent gebeuren

Realiseren beschutte werkplekken
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
permanent gebeuren
Tijd
permanent gebeuren
Geld
permanent gebeuren
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Social return gemeente
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
permanent gebeuren
Tijd
permanent gebeuren
Geld
permanent gebeuren

Werk als basis
Werk is de basis voor een gezonde samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Werk als basis
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
In Staphorst staat het verkrijgen van werk voorop bij iedere stap die vanaf de intake wordt gezet in de
begeleiding van een uitkeringsgerechtigde.
Tijd

Geld
Met deze benadering wordt geprobeerd het aantal uitkeringen te beperken.

Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen
Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en inzichtelijk maken. Dit gebeurt
voordat bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Document is in memo verstrekt aan de raad d.d. 22 oktober 2015. Momenteel neemt de vraag naar grotere
kavels toe (lokale ondernemers). Er worden momenteel mogelijkheden onderzocht om hierin te kunnen
faciliteren.
Tijd
Document is in memo verstrekt aan de raad d.d. 22 oktober 2015.
Geld
Op basis van inhoud verstrekt document, niet van toepassing.
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Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Overleg heeft uitgewezen, dat provincie terughoudend staat tegenover een dergelijke ontwikkeling. Mocht
gemeente hier nadere stappen in willen ondernemen, dan zal er minimaal een gedegen locatieonderzoek
aan ten grondslag moeten liggen. Ook aan het beheervraagstuk zal voldoende aandacht geschonken
moeten worden. Momenteel wordt notitie opgesteld over mogelijkheden tijdelijke grondopslag. Mocht
daarna nog behoefte onder de ondernemers bestaan aan een centraal opslagterrein, dan kan dit nog
opgepakt worden.
De notitie tijdelijke grondopslag is inmiddels voorgelegd aan de werkgroep ro. Na aanpassing van de notitie
wordt deze aan het college voorgelegd
Tijd

Geld

Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Document is verstrekt in memo aan de raad d.d. 22 oktober 2015. De situatie van uitgeefbare kavels op de
andere / bestaande industrieterreinen is niet veranderd ten opzichte van een jaar terug.
Tijd
Document is verstrekt in memo aan de raad d.d. 22 oktober 2015.
Geld
Op basis van inhoud verstrekt document, niet van toepassing.

Leegstand bedrijventerreinen tegengaan
Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente de
regierol. Tevens faciliteert de gemeente marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Aanpak is weergegeven in raadsmemo d.d. 22 oktober 2015.
Tijd
Aanpak is weergegeven in raadsmemo d.d. 22 oktober 2015.
Geld
Op basis van inhoud raadsmemo d.d. 22 oktober 2015, niet van toepassing.

In exploitatie nemen Oosterparallelweg
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Eind 2015 is een aanvang gemaakt met het bouwrijpmaken van het plangebied. De kaveluitgifte is parallel
hieraan opgestart. Het plangebied heeft de naam 'Bullingerslag' gekregen.
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Tijd
Medio 2016 wordt het plangebied bouwrijp opgeleverd. De kaveluitgifte is de komende jaren een continue
proces.
Geld
Financieel loopt deze exploitatie in de pas met de begroting.

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel
Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven bij Meppel. De gemeente
Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen
voortrekkersrol in.
Wat gaan we daarvoor doen?
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Dit dossier heeft even in de wacht gestaan omdat Meppel zich eerst wilde beraden over de aard en omvang
van de uitbreiding van de haven. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd met
Meppel. Meppel komt met een voorstel voor een Marktverkenning. Staphorst wordt betrokken bij de
verschillende werksessies. Het college wordt is de maand mei/ juni bijgepraat door de ambtenaar en de
portefeuillehouder van Meppel. De afspraak is gemaakt dat beide overheden samen een
intentieovereenkomst willen opstellen over rollen en verantwoordelijkheden.
Tijd
De verwachting is dat er een concept intentieovereenkomst kan liggen rond de jaarwisseling.
Geld

Aanleg glasvezel
De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een glasvezelnetwerk, ten behoeve van het
beschikbaar maken van snel internet voor burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de
verbinding in het buitengebied en de Streek.
Wat gaan we daarvoor doen?
Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Staphorst trekt samen op met Noord West Overijssel gemeenten. De Stichting Breedband Noord West
Overijssel (BBNOW) is in een vergevorderd stadium met een marktpartij die zonder overheidssubsidie
breedband wil aanleggen in het gehele buitengebied en langs de streeklintbebouwing. De vraagbundeling
zal plaats gaan vinden dmv inzet van burgerinitiatiefgroepen die inmiddels zijn samengesteld. De
vraagbundeling zal naar verwachting voorjaar/zomer 2017 plaatsvinden. Bij de benodigde deelname van
50% zal uitvoering plaatsvinden in het najaar van 2017. Middels een convenant tussen CIF en de
deelnemende gemeenten worden er eenduidige aanleg en uitvoeringsafspraken gemaakt.
Tijd
Verwachte einddatum is december 2017.
Geld

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 31 van 89

Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’
Het bevorderen van synergie tussen economie en ecologie dmv op te stellen akkoord “Samen werkt Beter”.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opstellen akkoord ‘samen werkt beter’
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Moet nog starten
Kwaliteit
synergie tussen economie en ecologie heeft aandacht bij de doorontwikkeling van ons platteland
Tijd

Geld

Creëren veilige omgeving om te ondernemen
Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt
in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de verdere uitbouw ervan in goed overleg met de
ondernemerskringen faciliteren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Creëren veilige omgeving om te ondernemen
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Draagvlak voor parkmanagement was ten tijde van de revitalisering van het bedrijventerrein De Baarge
maar beperkt aanwezig bij de ondernemers. Mogelijk dat de uitkomsten van het KVO traject tot nieuwe
inzichten leiden.
Tijd
Wanneer het KVO traject geen nieuwe perspectieven oplevert, wordt activering tot invulling van
parkmanagement beëindigd.
Geld

Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager
Wij zetten in op een bedrijvencontact persoon/accountmanager voor bedrijven met een centraal
ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij
met één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon /
accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en uitvoering van de
Participatiewet.
Wat gaan we daarvoor doen?
Koppeling van bedrijvencontactpesoon (accountmanager) met het team voorzieningen
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
De accountmanager is benoemd.
Tijd
Functie accountmanager bedrijven is ingevuld.
Geld
Financiële middelen zijn beschikbaar gesteld.
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Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager)
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
De raad heeft op 10 mei 2016 ingestemd met het voorstel tot invulling van de functie accountmanager
ondernemers. Op 15 september zijn de sollicitatiegesprekken afgerond waaraan ook ondernemers hebben
deelgenomen. Afhankelijk van de uitkomst van het assessment kan tot benoeming worden overgegaan.
Tijd
De raad heeft op 10 mei 2016 ingestemd met het vooral tot invulling van de functie accountmanager
ondernemers. De eerste sollicitatieprocedure heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. Er is vervolgens
een nieuwe sollicitatieprocedure opgestart die op 15 september 2016 is afgerond. Afhankelijk van de
uitkomst van het assessment kan tot benoeming worden overgegaan.
Geld
De raad heeft op 10 mei 2016 financiële middelen beschikbaar gesteld.

Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers
De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij diverse betrokkenen zich laten
vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde
bedrijvencontactpersoon vervult hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het
vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook een belangrijke rol in de
arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Samen met de OSR en ICC neemt de gemeente Staphorst deel aan het Werkgeversplatform MeppelStaphorst (WAMS). In dit netwerk is naast een werkgeversvertegenwoordiging uit diverse geledingen ook
het onderwijs aanwezig.
Tijd
De plenaire bijeenkomsten zijn 4 keer per jaar (maart, juni, september, december)
Geld
N.v.t.
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Programma 4 | Onderwijs
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

4.1

Openbaar basisonderwijs

mr. dr. S. de Jong

4.2

Onderwijshuisvesting

mr. dr. S. de Jong

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

mr. dr. S. de Jong

Stand van zaken uit te voeren acties
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs
Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend
Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering
consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.
Wat gaan we daarvoor doen?
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
College heeft ingestemd met de ondersteuningsplannen passend onderwijs.
Tijd

Geld

Overdracht schoolgebouwen
Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk
huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De MOP is gevuld en gereed voor besluitvorming
Tijd
Zie vorig punt
Geld
Een meerjarenondershousplanning wordt aan de raad aangeboden.
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MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
MOP is gereed.
Tijd
zie vorig punt
Geld
binnen budget, tevens betalen de scholen jaarlijks voor het opstellen van de MJOP

Overleg met scholen over goede overdracht
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Verordening huisvesting onderwijs is vastgesteld. Hierin is afgesproken dat er geen geldelijke vergoeding is
tav de huisvesting, wel ondersteuning in de MJOP.
Tijd
Is per 1-1-2015 bij wet geregeld.
Geld

Handhaven combinatiefunctionaris
Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is
waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.
Wat gaan we daarvoor doen?
Handhaven combinatiefunctionaris
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit

Tijd
Voor het jaar 2017 en 2018 heeft de minister nog budget voor deze structurele regeling beschikbaar
gesteld. Het ministerie wil deze jaren gebruiken om het huidige beleid te evalueren en op basis daarvan
eventueel de regeling te actualiseren.
Geld
Budgetten voor 2017 en 2018 in ieder geval gegarandeerd.
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’
Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan
de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Met de vestiging van de peuterspeelzaal en een servicepost van de bibliotheek binnen de school is een
belangrijke voorwaarde gerealiseerd om een basispakket aan voorzieningen voor IJhorst goed op peil te
houden.
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Tijd

Geld

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal
gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid
Verantwoordelijke: Jong S, de
Moet nog starten
Kwaliteit
Een inventarisatie onder de Staphorster basisscholen heeft uitgewezen, dat op 1 leerling na iedereen over
een zwemdiploma beschikt. Vanuit de buurtsportcoach worden kinderen via het aanbod Waterplein in de
gelegenheid gesteld hun zwemvaardigheid op peil te houden. Scholen zien voor het zwemonderwijs dan
ook geen taak voor het onderwijs weggelegd.
Tijd

Geld

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg
Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda
komt bij het Lokaal Educatief Overleg.
Wat gaan we daarvoor doen?
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Jaarlijks wordt er in de raadszaal voor de schooljeugd een scholierendebat georganiseerd. De leerlingen
krijgen hierbij uitgebreide informatie over de samenstelling en de werkwijze van de gemeenteraad. De
reacties van ouders en kinderen over dit initiatief zijn buitengewoon positief. Tijdens het directeurenoverleg
van 16 februari 2016 is dit scholierendebat uitgebreid onder de aandacht gebracht van de scholen. Daarbij
is de afspraak gemaakt, dat alle scholen voortaan hieraan deelnemen.
Tijd

Geld
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Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

5.1

Sportbeleid en activering

B. Krale

5.2

Sportaccommodaties

B. Krale

5.3

Cultuurpresentatie

drs. T.C. Segers MBA

5.4

Musea

drs. T.C. Segers MBA

5.5

Cultureel erfgoed

B. Jaspers Faijer / B. Krale

5.6

Media

drs. T.C. Segers MBA / mr. dr. S. de Jong

5.7

Openbaar groen en recreatie

B. Jaspers Faijer / B. Krale

Stand van zaken uit te voeren acties
Mogelijk maken van breedtesport
Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij
extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mogelijk maken van breedtesport
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit

Tijd

Geld

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening
Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een
veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en
indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit

Tijd

Geld
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Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties
Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder
andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij
bedoeld zijn.
Wat gaan we daarvoor doen?
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Er wordt een vergelijk gemaakt van alle huurtarieven. Dit is in werking gezet in samenwerking met
sportservice overijssel. Er wordt hierbij een benchmark gedaan met omliggende gemeenten
Voor 2017-2018 is er een motie aangenomen dat de huur niet verhoogd wordt.
Tijd
Benchmark wordt uitgevoerd en loopt.
Geld

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC
Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en
realistische mogelijkheid is. Gezien de problematiek en de mogelijke verplaatsing van het crossterrein AMBC
worden de lasten voor een nieuwe locatie gezamenlijk met de motorclub gedragen. Dat betekent dat de eigen
bijdrage van de AMBC volgens afspraak blijft op € 400.000. Het college komt met een lastenoverzicht voor de
gemeente. De vertaalslag van meerkosten voor de gemeente worden in billijkheid en redelijkheid opgenomen in
de begroting 2016. Wanneer de haalbaarheid van een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt c.q. de meerkosten
voor verplaatsing naar de mening van het college onredelijk zijn, zal de huidige locatie van de AMBC aangepast
worden conform de reeds aangenomen plannen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Inmiddels afgewerkt in 2014.
Tijd

Geld

Verbetering accommodatie VV IJhorst
De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot
onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voorstel accommodatie V.V. IJhorst
Verantwoordelijke: Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De vereniging heeft verder gewerkt aan de eigen visie voor de toekomst in combinatie met hun
accommodatievraag. Op dit moment ligt er nog geen stuk dat voorgelegd kan worden aan het
gemeentebestuur om daar een besluit op te kunnen nemen. In september staat er een vervolgoverleg met
verenigingsbestuur en ambtenaren gepland.

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 38 van 89

Tijd

Geld

Behoud Zwembad als basisvoorziening
Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is
het mogelijk maken van instructiezwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en
dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na
2018.
Wat gaan we daarvoor doen?
Behoud zwembad
Verantwoordelijke: Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit

Tijd

Geld
De eerste bedragen zijn overgemaakt naar het zwembad. Deze vallen binnen het voorgestelde budget van
max € 800.000

Onafhankelijk Museum Staphorst
Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onafhankelijk museum Staphorst
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
Dit is gerealiseerd. Destijds onder leiding van Hans Ganzeboom
Tijd

Geld
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Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij
Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij
kan worden gewaarborgd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Met de eigenaren en gebruikers een verkenning plaatsvinden in het laatste kwartaal 2017.
Tijd
De eerste resultaten van de verkenning worden verwacht in het laatste kwartaal 2017.
Geld

Behouden dorpsgezicht monumenten
Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van
monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen
dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en
wooncomfort.
Wat gaan we daarvoor doen?
Behouden dorpsgezicht monumenten
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Moet nog starten
Kwaliteit
Het voorstel is om geen aanpassing te gaan doen van de Redengevende omschrijvingen van monumenten.
Uit overleg met het Oversticht en een grote monumnetengemeente is vast komen te staan dat aanpassing
niets toevoegd aan hetgeen in de praktijk wordt toegepast (levert geen beperkingen op bij de beoordeling
van omgevingsvergunningen). Het zou een lang juridisch en tijdrovend proces gaan worden. Dit advies komt
aan de orde in de werkgroep RO (gemeenteraad).
Tijd

Geld
Wanneer de werkgroep RO geen aanleiding ziet voor de aanpassing zoals wordt voorgesteld zal dit
betekenen dat de gereserveerde € 30.000 niet nodig is.
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Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst
De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van
bewoners van rijksmonumenten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Actief informeren bij wijzigingen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Eigenaren van rijksmonumenten worden geïnformeerd over subsidieregelingen. De monumentenadviesraad
heeft inzicht gegeven in de mogelijkheden tot brandpreventie. Monumenteneigenaren worden tevens
betrokken bij de pilot verduurzaming monumenten van de provincie.
Tijd

Geld

Overleg met dienst Cultureel Erfgoed
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Het college heeft overleg met de RCE over duurzaamheidstoepassingen van Rijksmonumenten. Het RCE
heeft deelgenomen aan de pilot verduurzaming Monumenten die in het najaar van 2016 heeft
plaatsgevonden. Tussen diverse betrokken partijen zijn allianties gesloten die in 2017 een vervolg krijgen.
Er wordt gedacht aan een uitwerking voor een Groen - Blauwe menukaart waarin eigenaren precies kunnen
zien welke mogelijkheden zij hebben om hun monument te verduurzamen.
Tijd
Op 17 november 2016 is er de pilot met de provincie en enexis over het verduurzamen van monumenten. In
Oktober 2016 is er een bewonersavond geweest en een expertmeeting. In Mei 2017 wordt de gemeente
bijgepraat over de uitwerking van enkele allianties.
Geld

Vlaggen op kerktorens
Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor
de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.
Wat gaan we daarvoor doen?
Vlaggen op de kerktorens
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gereed
Kwaliteit
In het verleden heeft het college besloten om af te zien van het vlaggen van de kerktorens gelet op de
investering en veiligheid. Ter compensatie zijn er twee 16-meter hoge masten geplaatst.
In de begrotingsvergadering is het budget voor het vlaggen vanuit de kerktorens geschrapt. Hiermee is het
onderwerp niet meer aan de orde
Tijd

Geld
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Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten
Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen
opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling
met de verduurzaming van monumenten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimulerings-maatregelingen gemeente en provincie
kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten ins tand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er
een koppeling met de verduurzaming van monumenten.
Tijd

Geld
Nog niet bekend of er kosten mee gemoeid zijn.

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie
Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en
wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.
Wat gaan we daarvoor doen?
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er wordt op dit moment actief gewerkt aan het upgraden van de locatie "De zwarte dennen" en in
samenhang met de gemeente Zwartewaterland en SBB worden de doorontwikkelingsmogelijkheden van De
Olde Maten geconcretiseerd.
Tijd

Geld

Aanleg fietspaden
Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden
buiten de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Permanent
Kwaliteit
De gemeente Staphorst participeert in het nieuwe LEADER programma 2016 t/m 2020. Lokale initiatieven
die passen binnen de voor Noord Overijssel vastgestelde ontwikkelingsstrategie en zijn goedgekeurd door
de Lokale Actie Groep (LAG), komen in aanmerking voor een ondersteuningsbijdrage.
Tijd
Het LEADER programma heeft een doorlooptijd tot en met 2020
Geld
nvt
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Actualisatie van het beleidsplan fietspaden
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Staat vermeld in verkeersplan.
Tijd

Geld

Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Samenwerking voor nieuwe periode wordt in 2017 geformaliseerd.
Tijd

Geld

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme
Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige
recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming
vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties. Er is ook
een vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd. Op 6 juli 2016 en 14 december 2016 is een
conceptvisie met de recreatiesector en andere betrokkenen gedeeld. Op de raadsinformatieavond van 7
maart 2017 is aan de raad het concept voorgelegd.
In het tweede kwartaal van 2017 zal de visie aan de raadsleden ter vaststelling worden voorgelegd.
Tijd
Verwachte vaststelling visie in 2e kwartaal 2017.
Geld
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Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein
Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein.
Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.
Wat gaan we daarvoor doen?
Aanpassing beleid
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Moet nog starten
Kwaliteit
In 2017 vindt de evaluatie ten aanzien van A - evenementen plaats. Het concept is inmiddels aan de
burgemeester overhandigd. Het document zal in de maand september ter info aan het college worden
aangeboden. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zullen er aanbevelingen volgen voor
finetuning / aanpassing beleid.
Tijd
Met de burgemeester is in het PFO van 4 september afgesproken dat herziening van het
evenementenbeleid niet eerder plaatsvindt dan na de gemeenteraadsverkiezingen.
Geld
Binnen bestaande formatie wordt dit gerealiseerd.

Evaluatie maximum aantal A-evenementen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Het evaluatiedocument (concept) is aan de portefeuillehouder overhandigd. Opmerkingen portefeuillehouder
worden verwerkt.
In overleg met de portefeuillehouder is besloten om het document in de maand september ter info aan het
college aan te bieden. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zullen er aanbevelingen volgen
voor finetuning / aanpassing van het evenementenbeleid.
Tijd
Concept evaluatie is gereed en overhandigd aan portefeuillehouder. Opmerkingen
portefeuillehouder worden verwerkt. Document wordt in de maand september aangeboden aan het college.
Geld
Wordt binnen bestaande formatie uitgevoerd.

Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen. In 2017 wordt opnieuw steeksproefgewijs gecontroleerd
bij evenementen. Hte betreft hier met name de grote A - evenementen.
Tijd
Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen.
Geld
Voor toezicht op de alcohol verstrekking aan minderjarigen is voldoende geld beschikbaar. Budget is
derhalve toereikend.
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Behouden Staphorstdagen
De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode
volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.
Wat gaan we daarvoor doen?
Behouden Staphorstdagen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Op dit moment lopen er gesprekken met enthousiaste inwoners van de gemeente. Zij hebben ideeën voor
eventueel aanvulling op het bestaande programma vanaf 2017. Daarnaast wordt er gewerkt aan een
organisatievorm waardoor initiatieven mogelijk voor langere termijn belegd worden.
Tijd

Geld
Geen middelen voor nodig

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen
We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er is een onderzoeksrapport welke 1 juni besproken wordt met de stakeholders alvorens het advies door
gaat naar het college.
Update 31-08-17:
De stakeholders hebben een verbeterd plan gepresenteerd, in september zal hier verder over gepraat
worden
Tijd
De stakeholders bereiden een infobijeenkomst voor
Geld

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 45 van 89

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe
De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.
Wat gaan we daarvoor doen?
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Voor jaarlijks terugkerende evenementen op de Tippe, dit betreft zowel A en B evenementen, wordt er sinds
2011 een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven.
Tijd
Melding wordt ingediend met betrekking tot de datum waarop het evenement plaatsvindt. Mochten blijken
dat de aard en omvang van het evenement dusdanig wijzigt dan zal er opnieuw een
evenementenvergunning aangevraagd moet worden. Dit betekent dat de vergunning voor onbepaalde tijd
op dat moment niet van toepassing is.

Geld
Organisaties doen melding van evenement. Betalen geen leges voor het afgeven van een
evenementenvergunning.

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein
De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.
Wat gaan we daarvoor doen?
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Moet nog starten
Kwaliteit
Dit aspect is nog niet verwerkt in bestemingsplannen. Evenementenbeleid dient nog afgerond te worden.
Daarnaast speelt de vraag hoe een dergelijke bestemming eventueel tot (succesvolle) planschadeclaims
kan leiden.
Tijd

Geld

Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler
Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn
algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert
inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Moet nog starten
Kwaliteit

Tijd

Geld
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Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden
In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder
de aandacht worden gebracht.
Wat gaan we daarvoor doen?
Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto’s in recreatiegebieden
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Moet nog starten
Kwaliteit
In samenwerking met de provincie worden 12 laadpunten voor elektrische auto's gerealiseerd. Voor e-bikes
zal worden bezien waar we op een slimme manier oplaadpunten kunnen realiseren, als daar behoefte toe
is.
Tijd

Geld

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten
Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk
benut.
Wat gaan we daarvoor doen?
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Permanent
Kwaliteit

Tijd

Geld
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Programma 6 | Sociaal domein
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

B. Jaspers Faijer

6.2

Wijkteams

B. Jaspers Faijer

6.3

Inkomensregelingen

B. Krale

6.4

Begeleide participatie

B. Krale

6.5

Arbeidsparticipatie

B. Krale

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

B. Jaspers Faijer

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

B. Jaspers Faijer

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

S. de Jong

Stand van zaken uit te voeren acties
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen
Er zal een besluit genomen worden over het al dan niet verkopen van de voormalige bibliotheek in Rouveen.
Daarnaast zal er een evaluatie plaatsvinden over het multifunctioneel gebruik van de MCR en afstemmen van
wensen en verbeteringen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Besluit verkopen voormalige bibliotheek
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Een eerste gedachten vorming rond de verkoop van de oude bibliotheken heeft binnen het college
plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat er een breder kader opgesteld zou moeten worden als het gaat om
het totale gemeentelijke vastgoed (accommodatiebeleid). Mede naar aanleiding van de ontwikkeling van het
dienstencentrum en het gemeentehuis is de verwachting dat er in 2017 meer helderheid ontstaat over het
gemeentelijk vastgoed. De tussentijd wil het college wel gebruiken om een stedenbouwkundige verkenning
te doen naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de bieb in Rouveen en omgeving.
Tijd
De verwachting is dat in het najaar meer duidelijk zal zijn over de aanpak van het accommodatiebeleid.
Geld
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Evalueren gebruik MCR
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Vraag kwam van het CDA, deze gaf tijdens de behandeling begroting mondeling weer dat een
terugkoppeling schriftelijk wat hen betreft niet noodzakelijk was.
Tijd

Geld

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen
Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Diverse projecten zijn gaande op het gebied van het wonen, de welzijn en de zorg. Een mooi resultaat is de
kern van het woonservicegebied van Rouveen dat dit jaar gestalte krijgt in de vorm van het project op de
Triangellocatie. Ook de Berghorst in Staphorst heeft een ontwikkeling doorgemaakt die bijdragen aan de
doelstellingen van een woonservicegebied. De komende periode zal de ontwikkeling van het
dienstencentrum Staphorst centraal staan. Tot slot zijn er diverse kleinschalige projecten vanuit de WMO
die bijdragen aan de realisatie van woonservicegebieden. In IJhorst hebben de bewoners in februari 2017
nagedacht over de toekomst van het dorp. Er is een dorpsagenda opgesteld waarin wonen met zorg ook
een aandachtspunt is.
Tijd

Geld
binnen budget

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de
planologische kaders
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de
planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een
blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande
zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de
belangenafweging worden meegenomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de
planologische kaders
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders. Er is een
aanvraag ingediend door Stichting zorg Staphorst om aan de Meesterweg een uitbreiding van zorgwoningen
mogelijk te maken. Deze aanvraag is inmiddels door het college beoordeeld en in principe akkoord
bevonden. Plan zal tzt aan de raad worden voorgelegd voor het starten van de planologische procedure.
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Tijd

Geld

Faciliteren bij samenwerkingsverbanden
Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen
organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een
terugtredende overheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Faciliteren samenwerkingsverbanden
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
beleidsplan is in 2015 al vastgesteld.
Tijd

Geld

Stimuleren WMO-raad
Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst.
Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.
Wat gaan we daarvoor doen?
Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
maakt o.a. deel uit van herijkingsproces adviesraden. Wmo-raad wordt omgevormd naar een Adviesraad
Sociaal Domein per januari 2018. De concept verordening wordt voor die tijd ter vaststelling aangeboden.
Tijd

Geld

Waarborgen contactfunctie
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
doorlopend
Tijd

Geld
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Stimuleren rol mantelzorgers
Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen
ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.
Wat gaan we daarvoor doen?
Stimuleren rol mantelzorgers
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
beleidsnotitie mantelzorg is in december 2016 door de raad vastgesteld. In april 2017 is de Klankbordgroep
Informele Zorg voor het eerst bij elkaar geweest. Implementatie van het beleidsplan vindt in nauw overleg
met deze klankbordgroep samen. Carinova Mantelzorgondersteuning is per juli 2017 de enige professionele
mantelzorgorganisatie in onze gemeente. Inmiddels zijn prestatieafspraken gemaakt.
Tijd

Geld
benodigde middelen zijn opgenomen in de gemeentebegroting. Dit bedrag is leidend.

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt
Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve
van mantelzorg.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Een notitie hieromtrent is reeds voorgelegd aan de werkgroep ro en is informerend aan de raad voorgelegd.
Is inmiddels afgerond.
Tijd
Zie bij kwaliteit
Geld
Conform budget
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers
Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij
steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
het vrijwilligersbeleid maakt onderdeel uit van de nota Burgerkracht; bij de vaststelling hiervan is een extra
impuls gegeven aan het vrijwilligerswerk in Staphorst. Het Steunpunt Vrijwilligers Staphorst is opgegaan in
de nieuwe Stichting Welzijn Staphorst. Tussen deze stichting en de gemeente zijn prestatieafspraken
gemaakt.
Tijd

Geld

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 51 van 89

Duidelijkheid locatie dienstencentrum
Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.
Wat gaan we daarvoor doen?
Duidelijkheid locatie dienstencentrum
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Met een aantal stakeholders is gesproken over het gewenste programma van een nieuw
wijkservicecentrum. De gesprekken en inventarisatie is afgerond en verwoord in een
Programmeringsdocument. Medio oktober/november zou het programmeringsdocument aan het college
worden aangeboden voor een standpuntbepaling. De raad is hierover geïnformeerd. Voorlopig wordt het
dossier gekoppeld aan het dossier voor het doen van onderzoek naar het verduurzamen van het
gemeentehuis.
Tijd
De verwachting is dat voor de jaarwisseling 2017/2018 meer duidelijkheid gegeven kan worden omtrent de
planvorming rond de verduurzaamheid van het gemeentehuis.
Geld
Voor 2018 zullen extra middelen nodig zijn als het gaat om de ontwerpopgave van een nieuw
Dienstencentrum.

Helpende hand huwelijkstherapie
Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties.
Wat gaan we daarvoor doen?
Helpende hand huwelijkstherapie
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
permanent gebeuren
Tijd
Permanent gebeuren
Geld
nvt

Monitoren decentralisatiegelden
Het monitoren van de decentralisatiegelden zal er toe moeten leiden dat inzicht kan worden gekregen in
de uitgaven en inkomstenstromen, waardoor de geldstroom beter beheersbaar zal worden
Wat gaan we daarvoor doen?
Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Permanent gebeuren
Tijd

Geld
Permanent gebeuren
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Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Hier is permanente aandacht voor.
Tijd

Geld
Er wordt getracht budgetneutraal te werken. Voorlopig is dat het geval.
Steuntje in de rug voor de ‘minima’
Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van
de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe
bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een
gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er
een ‘Fonds deelname maatschappelijke activiteiten’ (FDMA).
Wat gaan we daarvoor doen?
‘Steuntje in de rug voor de minima’
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Op 23 februari 2016 heeft de raad de verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten
vastgesteld. Hiermee is invulling gegeven aan dit punt.
Tijd

Geld
voor de uitvoering van dit punt zijn middelen beschikbaar gesteld.

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten
De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan
het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo
Verantwoordelijke: Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Gehoord de vier gemeenteraden, heeft het algemeen bestuur van Reestmond eind 2015 een strategische
visie vastgesteld. Aan deze visie wordt op dit moment uitvoering gegeven. Daartoe heeft het dagelijks
bestuur van Reestmond voor 16 uur per week een externe projectleider aangetrokken. De uitvoering van dit
project loopt momenteel. Periodiek wordt de gemeenteraad door het bestuur van Reestmond op de hoogte
gesteld van de stand van zaken. Deze projectleider fungeert inmiddels ook als algemeen directeur a.i.
In verband met het besluit van gemeente De Wolden om uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond
te treden heeft het Algemeen Bestuur op 31 juli 2017 een voorlopig uittredingsplan vastgesteld.
Tijd
De raad wordt regelmatig via een memo op de hoogte gesteld van de stand van zaken.
Geld
Wanneer voor het uitvoeren van de strategische visie meer middelen nodig zijn dan binnen Reestmond
beschikbaar zullen de aangesloten gemeenten hierover worden benaderd.
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Uitvoering van participatiewet
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Het beleidsplan Participatiewet is eind 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is dit punt
afgedaan. Evaluatie volgt, tezamen met de evaluatie van het beleid jeugdzorg en Wmo, in de eerste helft
2017.
Tijd
Voor de evaluatie van het beleidsplan is essentieel dat de rol van Reestmond en StaphorstWerkt! duidelijk
is.
Geld
hiermee zijn ambtelijke uren gemoeid.

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering
Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en
een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de
Participatiewet.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Per 2015 is een verordening op de tegenprestatie van kracht.
De tegenprestatie is onderdeel van het beleidsplan Participatiewet 2015-2016; deze wordt eerste helft 2017
ge-evalueerd. Daarmee wordt ook het beleid tegenprestatie geëvalueerd.
Tijd
Evaluatie eerste helft 2017
Geld
hiermee zijn ambtelijke uren gemoeid.

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra
ondersteuning in) taalonderwijs.
Wat gaan we daarvoor doen?
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
De extra middelen die hiervoor door de raad beschikbaar zijn gesteld zijn onderdeel van een groter budget
dat voornamelijk regionaal wordt verdeeld en via de centrumgemeente Zwolle beschikbaar is.
Het college heeft op 30 augustus 2016 een kort beleidsplan Laaggeletterdheid vastgesteld. Op basis
hiervan heeft de bibliotheek een Plan van Aanpak Taalhuis opgesteld waarin, als uitvoerende van ons
beleid, het gemeentelijke beleid is verwerkt.
Conform dat plan wordt momenteel een nadere afspraak met de bibliotheek Staphorst voorbereid om de
verantwoordelijkheid van de uitvoering per 2018 aan de bibliotheek over te kunnen dragen.
Tijd

Geld
De regionale middelen voor volwasseneneducatie zijn m.i.v. 2016 structureel verhoogd met € 15.000 eigen
middelen. Deze middelen worden besteed aan formeel onderwijs (volwasseneducatie door Deltion: 2
klassen op 2 niveaus) en nonformeel onderwijs (via bibliotheek en taalpunt)
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Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente
Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar
inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
er is 2x per jaar predikantenoverleg; op onderdelen worden contacten gelegd/samenwerking gezocht met
Wmo-kerken (diaconaal platform). Een vertegenwoordiger namens de Wmo-kerken heeft zitting in de Wmoraad en inmiddels in de Klankbordgroep Informele Zorg. Hierdoor nauwere samenwerking. Verder
doorlopend.
Tijd

Geld

Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ
Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis
te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het
beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Het omzetten van het huidige systeem huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening biedt geen
meerwaarde en druist in tegen de laatst bekende jurisprudentie. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor
het bieden van huishoudelijke hulp aan burgers die het niet zelf kunnen en zelf kunnen organiseren
Tijd
Alle burgers met een indicatie voor huishoudelijke hulp zijn in 2015 bezocht en geherindiceerd
Geld

Kostenreductie vervoersstromen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Het college heeft op 15-12-2015 ingestemd met de regionale vervoersvisie van de regio IJssel-Vecht. In
2016 heeft een aanbesteding voor het wmo-sociaal vervoer plaatsgevonden met als uitgangspunt de
vastgestelde regionale vervoersvisie. De gecontracteerde vervoerder voert het wmo-sociaal vervoer uit
voor de periode van 01-01-2017 tot 01-08-2019. Er loopt een aanbestedingsprocedure voor het
maatwerkvervoer vanaf 01-08-2019, waarbij ook het leerlingenvervoer, jeugdvervoer en mogelijk het
dagbestedingsvervoer een onderdeel vormen. Met het combineren van vervoersstromen en een regionale
samenwerking op dit vlak, wordt een efficiënter vervoerssysteem voor het maatwerkvervoer neergezet.
Daarnaast is er een strengere toetsing dan voorheen voor de toegang tot het maatwerkvervoer en loopt er
het project Mee Op Weg.
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Tijd
De eerste fase, aanbesteding maatwerkvervoer Wmo, is gereed per 01-01-2017
De tweede fase, maatwerkvervoer Wmo, leerlingenvervoer, jeugdvervoer en mogelijk het
dagbestedingsvervoer, is in volle gang
Geld

Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam.
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Vanaf 01-01-2015 in gang gezet
Tijd
Vanaf 01-01-2015 in gang gezet
Geld
Gereed

Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Vormgeving kernteam en tweede schil is een continue proces. In eerste helft 2017 heeft er een evaluatie
van de toegang plaatsgevonden. Daarin is de aanbeveling gedaan om het CWO en CJG samen te voegen
tot een integrale toegang. Omvorming tot een integrale toegang zal van invloed zijn op het huidige kernteam
van het CWO en de tweede schil.
Tijd

Geld

Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
per april 2017 is de Klankbordgroep Informele Zorg opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van
Carinova Mantelzorgondersteuning, Mindfit, Nederlandse Patienten Vereniging, Het Rode Kruis, St. Welzijn
Staphorst, Wmo-raad, Wmo-kerken en de gemeente. Inmiddels zijn hieraan toegevoegd een POH-er en een
S1-verpleegkundige.
Tijd

Geld
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WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Er wordt al met verschillende lokale partijen samengewerkt binnen de Wmo. Van verschillende kanten wordt
gekeken naar de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen. De samenwerking en afstemming
tussen formele en informle zorg is van belang. De Klankbordgroep informele zorg is in april 2017 in
uitgebreidere vorm opnieuw opgezet. Verder is de digitale sociale kaart Staphorst ontwikkeld en is gestart
met het projecten MEE Op Weg en Dementievriendelijke Openbare Ruimte. Samen met Zorgcombinatie
Noorderboog/Carepool en St. Welzijn Staphorst is gewerkt aan de oprichting van de Buurtkamer Rouveen.
Tijd
Is doorlopend proces.
Geld
Investeren aan de voorkant levert besparingen op aan de achterkant; dus investeren in algemene
voorliggende voorzieningen bespaart op duurdere maatwerkvoorzieningen. Hiervoor worden in de begroting
2018 specifieke middelen gevraagd.

Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg
Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.
Wat gaan we daarvoor doen?
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Deze mogelijkheid is altijd aanwezig bij een aanbesteding
Tijd

Geld

Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden
Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt
geboden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Deze mogelijkheid is aanwezig bij een aanbestedingsprocedure
Tijd

Geld
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Behoud jeugdwerker
Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten
doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Behoud jeugdwerker
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Jongerenwerk (SMON) is permanent onderdeel van het CJG Staphorst.
Tijd
Permanent.
Geld
Valt binnen het budget van de gemeentelijke begroting.

Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek
Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Dit blijft in de bibliotheek (kantoorfunctie). Jongerenwerk is hoofdzakelijk ambulant van aard.
Tijd

Geld

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening
Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen
bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Inzetten op een informeel netwerk voor en door ouders, waar ouders met elkaar kunnen spreken over
vragen rondom opvoeden. Is gekoppeld met het programma Boekenbas en is onderdeel van het
uitvoeringsplan preventie Jeugd. Scholen (po) en huisartsen maken onderdeel uit van de netwerkstructuur
CJG Staphorst.
Tijd

Geld
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Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg
Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn
opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Per 1 januari 2015; geldt voor 2015 en 2016
Tijd

Geld

Inkoop benodigde zorg
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Per 1 januari 2015
Tijd
Jaarlijks worden de contracten verlengd, al dan niet opnieuw gesloten.
Geld

Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Per 1 januari 2015.
Tijd

Geld

Goede afstemming tussen de diverse partijen
Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-)
maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.
Wat gaan we daarvoor doen?
Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Privacyregeling Jeugdhulp CJG Staphorst gereed in 2014. Tevens training en handreiking aanwezig.
Tijd

Geld
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Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten)
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Wettelijke verplichting. Is afgewerkt in 2014. Koppeling aan registratiesysteem TOP.
Tijd

Geld

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet
De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol
voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.
Wat gaan we daarvoor doen?
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
Intensivering samenwerking lokale toegang en kerken/diaconieën/predikanten.
Tijd

Geld

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’
Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Wordt uitgevoerd conform beleidsplan.
Tijd

Geld
In het beleidsplan staan de wettelijke taken omschreven. Een daarvan is het uitvoeren van de
jeugdhulpplicht.
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Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon
Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen
van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Voorlichting zal ook deel gaan uitmaken van het nog op te stellen Lokaal Gezondheidsbeleid.
Tijd
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een start-/kadernotitie LGB. Dit zal vervolgens leiden tot een
beleidsplan en concrete uitvoeringsplannen.
Geld
De extra benodigde middelen zullen worden opgenomen in het LGB, waarover de raad t.z.t. een besluit
neemt.

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd
Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name
bij jongeren – tegengaan.
Wat gaan we daarvoor doen?
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Uitvoeringsplan alcohol en drugs 2016-2018 is op 1 november 2016 door de raad vastgesteld. Platform
Alcohol & Drugs werkt inmiddels conform uitvoeringsplan aan een projectvoorstel ten behoeve van een
integraal preventieprogramma voor het basis-, voortgezet onderwijs en jongerenwerk.
Tijd
Er wordt nu al het een ander gedaan. In het uitvoeringsplan staan verdere voorstellen.
Geld
Er zijn extra middelen benodigd; dit is opgenomen in het uitvoeringsplan. Raad heeft op 1 november 2016
de benodigde middelen beschikbaar gesteld.
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Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

7.1

Volksgezondheid

drs. T.C. Segers MBA

7.2

Riolering

B. Krale

7.3

Afval

B. Krale

7.4

Milieubeheer

B. Krale

7.5

Begraafplaatsen

drs. T.C. Segers MBA

Stand van zaken uit te voeren acties
Opstellen GRP
Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolering Plan.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opstellen GRP
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit

Tijd

Geld

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied
Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van
de burger.
Wat gaan we daarvoor doen?
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Evaluatie is in feb 2015 in de raad aan de orde geweest.
Najaar 2016 was de evaluatie rond.
Tijd
Evaluatie is in feb 2015 in de raad aan de orde geweest.
Evaluatie is op schema afgerond, namelijk najaar 2016
Geld
Conform begroting
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Rekening houden vervolgtraject buitengebied
Verantwoordelijke: Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Containers (papier, PMD en GFT) zijn conform raadsbesluit uitgezet in het buitengebied.
Pilot ondergrondse containers loopt gedurende 2016. Resultaten van de eerste 3 kwartalen 2016 zijn
ontvangen. Evaluatie over 2016 wordt begin 2017 aangeboden.
Tijd

Geld
Budget past binnen de reserve.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen.
Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit

Tijd

Geld
heeft doorlopend aandacht bij renovaties

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie
Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds
aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Raad heeft op 6 juni amendement Am7 aangenomen. Met dit amendement besluit de gemeenteraad dat:
-Staphorst uitsluitend meewerkt aan windenergie als er een zo breed mogelijk draagvlak is, er geen overlast
is en het volledig (100%) coöperatief is;
-Het door de provincie Overijssel aangemerkte zoekgebied niet aan deze voorwaarden voldoet en daarmee
niet geschikt is voor plaatsing van meer windturbines
-Om te beoordelen of er buiten het provinciale zoekgebied een realistische locatie is dat wel aan deze
voorwaarden kan voldoen, initiatiefnemers door een onderzoek dienen aan te tonen dat de betreffende
locatie geschikt is.
Tijd
Permanent gebeuren.
Geld
Conform begroting.

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 63 van 89

College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Permanent gebeuren.
Tijd
We zijn met de provincie in overleg over het te voeren proces. Eind 2017 moet duidelijk zijn hoe het
vervolgproces gaat verlopen.
Geld
Conform begroting.

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Permanent gebeuren.
Tijd
Permanent gebeuren.
Geld
Conform begroting.

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten
Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven
om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Wij werkten mee aan een provinciale pilot ter verduurzaming van monumenten in Staphorst. Resultaten
hiervan worden meegenomen in eigen traject, welke ook aan bod komt in de Duurzaamheidsagenda.
Vanuit de Overijsselse Aanpak 2.1 zal hieraan gewerkt worden in de gemeente Staphorst. In het najaar van
2017 worden op de website www.degroenemenukaart.nl de specifieke mogelijkheden voor 'de Staphorster
boerderij' aan het publiek ontsloten.
Tijd
Volgens planning.
Geld
Kosten hiervoor zijn begroot binnen de Overijsselse Aanpak 2.1, een subsidiemogelijkheid van de provincie
ter verduurzaming van de woningvoorraad.
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Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke
instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Er zijn offertes opgevraagd in 2011 en 2012. Terugverdientijden wat betreft zonnepanelen ligt ver buiten
bereik. Gekeken wordt naar alternatieven. Zonnepanelen op bestaande gebouwen is een no-go.
Tijd

Geld

Actualiseren geuremissiekaart
Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige
ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.
Wat gaan we daarvoor doen?
Actualiseren geuremissiekaart
Verantwoordelijke: Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Offerte van de Antea Group ontvangen. Op 23 februari 2016 intern besproken teruggekoppeld met
wethouder Jaspers Feijer.
Het bestand ten behoeve van het berekenen van de geurcontouren is vandaag aan de Antea group
aangeleverd (StaVaZa 20160404).
De conceptkaart is door de Antea Goup aangeleverd. De screening van de veehouderijen in het
buitengebied en De Streek is uitgevoerd. Omstreeks 1 november 2016 zal een nieuwe uitdraai van Squit,
vanwege aanpassingen van de veehouderijgegevens, aan de Antea Group worden verzonden. Van
ongeveer 100 veehouderijen de veestapel correct ingevoerd c.q. aangepast in Squit (StaVaZa 20161031).
In de periode november-december 2016 zijn van ongeveer 135 veehouderijen de veestapel ingevoerd in
Squit (StaVaZa 20170102).
In de periode januari-maart 2017 zijn van ongeveer 150 veehouderijen de veestapel ingevoerd c.q.
geactualiseerd in Squit. Daarnaast is een gesprek met de Antea Group over de verdere voortgang van het
project en een blik naar de toekomst in het kader van het EPOS verhaal. (StaVaZa 20170327).
De Antea Group is bezig met het berekenen van de geurcontouren voor de Geurkaart Staphorst. Vorige
week is een eerste check gedaan naar de emissiepunten (stallen) welke op een digitale ondergrond waren
geprojecteerd. De verwachting is dat eind juni de Geurkaart Staphorst zal worden opgeleverd en dat de
Raad op 27 juni 2017 hierover zal worden geïnformeerd. (StaVaZa 20170518).
Op 27 juni 2017 is de nieuwe Geuremissiekaart Staphorst gepresenteerd door de Antea Group aan de
gemeenteraad. Alle stukken en documenten ontvangen. na de zomervakantie zal het een en ander digitaal
worden gezet. Mogelijk dat het gemeentelijk geurbeleid tegen het licht wordt gehouden in relatie met de
toekomstige Omgevingswet. Verder wordt er nagedacht over andere technische hulpmiddelen in relatie met
EPOS, Omgevingsplein Staphorst e.d. (StaVaZa 20170816).
Tijd
Door extra benodigde werkzaamheden is er meer tijd nodig voor het verkrijgen van de juiste informatie voor
het opstellen van de geactualiseerde geuremissiekaart.

Geld
Doordat het beschikbare kaart materiaal niet toereikend was voor het opstellen van een nieuwe
geuremissiekaart, zijn er aanvullende werkzaamheden nodig geweest om tot kaarten te komen met het
gewenste detailniveau.
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Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid
Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto’s buitendienst
Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed
Kwaliteit
Dit wordt meegenomen bij de vervanging van de voertuigen
Tijd
Daar waar sprake is vervanging wordt dit meegenomen
Geld
nvt

Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor gemeenten, bedrijven en particulieren in het kader van
duurzaamheid. Waar mogelijk en redelijk proberen we hierin mee te liften.
Tijd
Permanente aandacht.
Geld
Conform begroting.

Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan
Verantwoordelijke: Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. De voortgang is goed.
Tijd
Volgens planning is het duurzaamheidsactieplan eind 2016 gereed, we lopen achter op schema. Nieuwe
beleidsmedewerker duurzaamheid begint 1 september 2017 en pakt dit op.
Geld
Conform begroting.
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Renovatie begraafplaats Staphorst
Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Renovatie begraafplaats Staphorst
Verantwoordelijke: Segers T.C.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Werk is uitgevoerd volgens plan. De groei van enkele taxushagen blijft achter.
Tijd
Uitvoering in eindfase. Gazons moeten nog worden ingezaaid. Aanleg/renovatie uitgevoerd. Start
onderhoudsperiode (incl. inboet). Inboet eerste ronde uitgevoerd. In najaar 2017 volgt tweede ronde.
Geld
Kosten vallen binnen de begroting. In najaar 2017 zal blijken of en hoeveel taxushagen moeten worden
vervangen. Hierover moet t.z.t. worden 9onderhandeld met de aannemer.
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Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

8.1

Ruimtelijke ordening

B. Jaspers Faijer

8.2

Grondexploitatie

B. Krale

8.3

Wonen en bouwen

B. Jaspers Faijer

Stand van zaken uit te voeren acties
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening
Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en
de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op
vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.
Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
In september 2015 is het onderzoek gestart. 5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende
onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht / handhaving).
Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd
in Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS). In de uitgangspunten loopt het nieuwe
proces vooruit op de Omgevingswet.
In zijn vergadering van 13 september 2016 heeft de raad met voldoening kennis genomen van het nieuwe
proces.
Het nieuwe proces wordt gefaseerd ingevoerd. Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan
nemen.
De eerste elementen van het nieuwe proces worden inmiddels ingevoerd. Er loopt een pilot van de
Omgevingskamer. Met werkgroepen bestaande uit externe deskundigen wordt overlegd over CPOS en het
herijken van het beleid. In juli heeft het college besloten tot het instellen van de Omgevingskamer.
In september wordt gestart met een cursus voor medewerkers, die de rol van ruimtecoach op zich zullen
nemen.
Tijd

Geld
De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de
implementatie van het nieuwe proces beschikbaar te stellen.
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Opstellen structuurvisie buitengebied
Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor
het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Omgevingsvisie
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er ligt inmiddels een ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. Deze is via een uitgebreide participatie tot stand
gekomen.
Tijd
De vaststelling van de Omgevingsvisie staat in december/ januari gepland.
Geld
Er zijn voldoende middelen gereserveerd in de begroting voor 2017.

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving
Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Met externe begeleiding gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan.
Concept plan ontvangen zal aangevuld moeten worden met uitgangspunten EPOS en de modelverordening
kwaliteit VTH
Tijd
Vanwege veelheid aan complexe dossiers/vorming OD en andere interne projecten is er niet de benodigde
tijd beschikbaar geweest om dit beleidsplan te begeleiden en op de gewenst datum te laten starten.
Momenteel in de laatste fase, verwachting dat rond oktober het plan in concept klaar is.
Geld
Door impact van EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH is er meer geld (externe uren) nodig deze
wijzigingen door te voeren.

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening
Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie
en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid,
bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Task-force is opgegaan in de werkgroep ro, die ook dienst doet als klankbord in het kader van het 213a
onderzoek.
In samenspraak met de werkgroep is een lijst opgesteld met korte klap notities en notities voor de langere
termijn. Planning is paar keer aangepast, maar toezenden notities ligt nu op schema.
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Tijd

Geld

Afronden project de Slagen
Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en
de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Afronden project de Slagen
Verantwoordelijke: Krale B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er wordt regelmatig overleg gepleegd met Staphorst Ontwikkeling. De raad is in juni 2016 geïnformeerd
over de voortgang.
De partijen binnen Staphorst Ontwikkeling B.V. (SO) hebben een geschil over hun handelen binnen de B.V.
voorgelegd aan de Ondernemingskamer. Door de Ondernemingskamer zijn een commissaris en
onderzoeker aangewezen. Het wachten is momenteel op nader stappen van de Ondernemingskamer. Bij
uitspraak van de Ondernemingskamer van 21 december 2016 is het bedrag, dat het onderzoek naar het
beleid en de gang van zaken van Staphorst ontwikkeling B.V. en Staphorst Ontwikkeling 2 B.V. mag kosten,
verhoogd tot € 40.000. De raad wordt half maart via een memo geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot De Slagen. Staphorst Ontwikkeling is eind maart begonnen met het woonrijp maken van een
deel van De Slagen. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente.
Inmiddels heeft SO ook opdracht gegeven in het verleden aangebrachte funderingen te slopen. De kavels
zijn geëgaliseerd.
Momenteel ligt de afwikkeling van het faillissement van Mega in handen van de curator. De voortgang van
de woningbouw hangt nauw samen met de afwikkeling van dit faillissement.
Tijd

Geld
Door de raad is een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verbeteren van de
leefomgeving in De Slagen. Dit bedrag wordt aangewend om een bijdrage te leveren innhet woonrijpmaken.

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen
Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.
Wat gaan we daarvoor doen?
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen
Verantwoordelijke: Krale B.
Permanent
Kwaliteit
In overleg met een groep bewoners van De Slagen is een lijst met maatregelen opgesteld, die de
leefbaarheid van De Slagen moeten vergroten. Getracht wordt maandelijks een aktiepunt uit te voeren.
Overleg met de bewonersgroep vindt periodiek plaats.
Zie ook Afronden project De Slagen
Tijd

Geld
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Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties
Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier
dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
principe wordt voortdurend toegepast.
Tijd

Geld

Actualisatie woonvisie
De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te
inventariseren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Actualisatie woonvisie
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
De woonvisie is in samenspraak met stakeholders en gemeenteraad nader vorm gegeven en heeft
inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de provincie
nieuwe prognoses beschikbaar gesteld. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.
Tijd
De woonvisie heeft vanaf 1 juni voor zes weken ter inzage. De woonvisie is op 1 november 2016
vastgesteld.
Geld
Binnen het krediet gebleven.
Afronden project Ruilverkaveling
Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Afronden project ruilverkaveling
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Op 20 april 2017 is het ruilplan door de uitvoeringscommissie vastgesteld. Vanaf 14 september 2017 ligt
het plan ter inzage. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Gedurende de rest van 2017
worden de zienswijzen behandeld. Daaruit kunnen zittingen bij de rechtbank volgen. Geprobeerd wordt in
2018 met de kavelaanvaarding te kunnen starten. Een datum voor de kavelovergang is nog niet bepaald,
maar zal naar verwachting op z'n vroegst begin 2019 plaatsvinden. Hierop zijn de uitspraken van de
rechtbank van invloed.
Tijd

Geld
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Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing
Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren voor hobbymatig gebruik van agrarische
gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.
Wat gaan we daarvoor doen?
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Er is in maart 2016 een notitie voorgelegd aan de werkgroep RO. De aangepaste notitie wordt in november
2016 aan het college voorgelegd en vervolgens, mist akkoord bevonden, ter informatie aan de raad
toegestuurd
Tijd
De notitie wordt in het 4e kwartaal 2016 afgerond. Als gevolg van personeelswisselingen is het afronden
van de notitie doorgeschoven naar hjet 1e kwartaal van 2017
Geld
nvt

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg
Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Er is een notitie mantelzorgwoningen voorgelegd aan de werkgroep ro. Deze notitie is begin 2017 afgerond
Tijd
zie bij kwaliteit
Geld
nvt

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties
Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een
kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de
bestemmingsplannen speelt een rol.
Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Zie hiervoor het gestelde onder 'Herziening Saneringsbeleid'.
Tijd
Zie hiervoor het gestelde onder 'Herziening Saneringsbeleid'.
Geld
nvt
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Opstellen nieuw beleid
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Zie hiervoor het gestelde onder 'Herziening Saneringsbeleid'.
Tijd

Geld
nvt

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Zie hiervoor het gestelde bij 'Herziening Saneringsbeleid'.
Tijd
Zie hiervoor het gestelde bij 'Herziening Saneringsbeleid'.
Geld
nvt

Benutten van status plattelandswoning
Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in
de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de
Omgevingsvisie Overijssel.
Wat gaan we daarvoor doen?
Benutten van status plattelandswoning
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Omtrent het geurbeleid is inmiddels de vereiste duidelijkheid verkregen. Er is reeds een notitie aan de raad
ter info voorgelegd. Dit punt is hiermee afgewerkt.
Tijd
Zie bij Kwaliteit
Geld
nvt
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Beter definiëren werkgroepen en kennistafels
Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.
Wat gaan we daarvoor doen?
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Hier wordt al uitvoering aan gegeven, is een permanent proces.
Tijd
permanent proces
Geld
nvt

Herziening Saneringsbeleid
In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen
initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Herziening saneringsbeleid
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Opstellen nieuw saneringsbeleid hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7. Het geurbeleid is
inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van
het Saneringsbeleid plaatsgevonden. Het beleid wordt nu vorm gegeven.
Het concept beleid, dat nu Transformatiebeleid wordt genoemd, is inmiddels aangeboden aan het college .
In de raad van 14 maart 2017 is het Transformatiebeleid vastgesteld.
Tijd
Het beleid is in maart 2017 vastgesteld
Geld
nvt
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw
Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een
positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de
project- ontwikkelaars.
Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie huidige startersleningen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
In de vastegstelde woonvisie heeft de raad aangegeven de mogelijkheden voor een vervolg van d
estarterslening te onderzoeken. Er ligt ook een relatie met duurzaamheid.
Tijd
Er heeft inmiddels een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden met St. Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting. Daarnaast is de provincie geraadpleegd. Lokaal zijn ook de makelaars gevraagd naar hun
visie. De verwachting is dat er in het vierde kwartaal 2017 een voorstel gereed is.
Geld
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Gelden beschikbaar laten komen aan kopers
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Permanent
Tijd
permanent
Geld
Hiervoor is fonds startersleningen opgericht. Er is nog ruimte voor een tweetal leningen.

Aanleg speelveld in de Slagen
Wij leggen een speelveld aan in De Slagen, zodat daar ook een bovenwijkse voorziening is voor de lokale jeugd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Aanleg speelveld in de Slagen
Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
er ligt nu een speelveld in de groenvoorziening bij het Haverveld. Gemeente zorgt voor het maaien van het
veldje. Momenteel wordt in overleg met een bewonersgroep onderzocht of bij het speelveldje een extra
speeltoestel geplaatst kan worden. In maart heeft Staphorst Ontwikkeling een aanvang met het woonrijp
maken van een deel van De Slagen gemaakt. Het plaatsen van een extra speeltoestel wordt in het kader
van deze werkzaamheden meegenomen. Daarnaast zijn bij het speelveld doeltjes geplaatst zodat de
gebruiksmogelijkheden verder zijn uitgebreid.
Tijd
Het speeltoestel is inmiddels besteld en wordt binnenkort geplaatst.
Geld
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Programma 9 | Overhead
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

0.4

Overhead

mr. dr. S. de Jong

Onderverdeeld P: Personeel
in:
I: Informatievoorziening
O: Organisatie
F: Financiën
A: Algemene Zaken
C: Communicatie
H: Huisvesting

Stand van zaken uit te voeren acties
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid
Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De competentiescan is uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat gebruikt voor de HR-cyclus.
Tijd
Uitvoering van het strategisch personeelsbeleid met de daaruit voortvloeiende personele instrumenten moet
voor 1 januari 2017 zijn beslag hebben gekregen
De regelingen zijn allemaal gereed. In het levensfasegericht personeelsbeleid wordt remotiebeleid
meegenomen. In een Technisch Beraad heeft hierover afstemming plaats gevonden. Binnenkort komt het
besluitvormend in het Georganiseerd Overleg
Geld
Krediet beschikbaar gesteld door de raad
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Evaluatie reorganisatie
Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Doorontwikkeling organisatie
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid
Tijd
Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid. Met de vakbonden wordt overleg gevoerd over het
levensfasegericht personeelsbeleid en remotiebeleid
Geld
Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid
De raad heeft een bedrag van 2 x € 250.000 beschikbaar gesteld.

Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies
Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de
praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie
Wat gaan we daarvoor doen?
Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Eindrapport herijking adviesraden door Arcon is opgeleverd. Dit is ter informatie naar het college, de
verantwoordelijk ambtenaren en verschillende adviesraden verstuurd. Inmiddels is de raad geinformeerd
over het voornemen te komen tot een Adviesraad Sociaal Domein en beeindiging van de huidige Wmo-raad
per 1 januari 2018. De concept verordening wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd.
Tijd
De conclusies/aanbevelingen van het rapport zijn uiteenlopend. Het implementatietraject zal daarom meer
tijd kosten dan aanvankelijk gedacht. De oprichting van een Adviesraad Sociaal Domein vindt in het 3e en
4e kwartaal 2017 plaats.
Geld
vooralsnog wordt uitgegaan van het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.
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Verkeersadviescommissie: vooraf overleg
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
De verkeersadviescommissie (VaC) bestaat uit:
Th. van der Plaats - Voorzitter
W. Dijk - beleidsmedewerker Verkeer&Vervoer
J.N. Speulman - beleidsmedewerker Verkeer&Vervoer
D. Knoll - Politie IJsselland
J. Roze - VVN afdeling Staphorst
Incidenteel - Weth. S. de Jong
VaC 2017
14-02-17 - Notulen verstuurd
11-04-17 - Notulen verstuurd
13-06-17
08-08-17
10-10-17
12-12-17
Tijd
Geplande vergaderingen VaC in 2016:
di. 19 april 14.00 - 16.00 uur
di. 31 mei 14.00 - 16.00 uur
di. 13 juni 13.30 - 16.00 uur
di. 29 augustus 13.30 16.00 uur
di. 10 okt 09.00 - 11.0 uur
di. 12 dec 09.00 - 11.00 uur
di. 11 oktober 14.00 - 16.00 uur
ma. 7 nov 09.00 - 11.00 uur
ma. 12 dec. 09.00 - 11.00 uur
Geld

Implementatie NUP
Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven
en instellingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Implementatie NUP
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
In 2015 is de gemeente aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Kadaster
(BRK) en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd, een randvoorwaarde voor aansluiting op de Landelijke
Voorziening WOZ (LV WOZ).
Tijd
De aansluiting op de LV WOZ is in juli 2016 gerealiseerd. Hiermee zijn alle basisregistraties
geïmplemeteerd.
Met de afronding van het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt
aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen.
Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die bestaat uit
herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten die het overheden, publieke
organisaties en private partijen mogelijk maken om hun primaire processen doelmatig in te richten.
Geld
De implementatie van de basisregistraties is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.
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Opstellen informatieveiligheidsbeleid
Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Voor de verantwoording van informatieveiligheid aan de raad is landelijk een nieuwe werkwijze ontwikkeld,
de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).
Op hoofdlijnen ziet dit verantwoordingsproces er als volgt uit:
 De gemeente voert vanaf juli 2017 een zelfevaluatie informatieveiligheid uit.
 Het college stelt een collegeverklaring op.
 Een IT-auditor controleert de collegeverklaring en stelt een assurance-rapport op.
 Het college van B&W rapporteert in een paragraaf van de jaarrekening 2017 over de
informatieveiligheid.
 De gemeenteraad controleert de informatieveiligheid van de gemeente en stelt de jaarrekening
vast in 2018.
Het verantwoordingsproces sluit hiermee aan op de planning- en controlcyclus.
Tijd
Jaarlijks in een paragraaf van jaarrekening.
Geld
De inzet van een auditor was al verplicht bij de DigiD-audit. Deze audit valt nu onder dit
verantwoordingsproces.

Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
In samenwerking met de gemeenten Dalfsen en Zwartewaterland is in 2015 een Organisatiebreed
Informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten (BIG). Als uitwerking van dit beleid is er een risicoanalyse uitgevoerd wat heeft geresulteerd in
een Informatiebeveiligingsplan, welke de verschillen weergeeft tussen het Informatiebeveiligingsbeleid en
de situatie in de praktijk. Op basis hiervan is een Plan van Aanpak gemaakt met verbeteracties waaraan de
gemeente in 2016 en 2017 prioriteit zou geven en waarvan de gemeente dacht deze aan te kunnen én waar
te kunnen maken.
Het beleid is vastgesteld voor een periode van 3 a 4 jaar, het op een risicoanalyse gebaseerde
Informatiebeveiligingsplan voor een periode van 2 jaar. Dit betekent dat het Informatiebeveiligingsplan
geactualiseerd moet worden. Hiervoor wordt een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan wordt
een nieuw Plan van Aanpak opgesteld met nog niet uitgevoerde en nieuwe verbeteracties .
Tijd
Van de in 2016 en 2017 geplande verbeteracties zijn een beperkt aantal acties afgerond, veel acties nog in
behandeling en zijn er ook nog veel acties niet gestart. Gezien de landelijke aandacht voor
informatieveiligheid is het van belang voldoende capaciteit in te zetten voor de uitvoering van het plan van
aanpak.
In het 4e kwartaal van 2017 wordt een start gemaakt met het updaten van het Informatiebeveiligingslan en
het Plan van Aanpak.
Bewustwording van informatieveiligheid is een permanent proces. Vanuit het overleg informatiebeveiliging
wordt hier periodiek aandacht aan besteed door publicaties op intranet en het bespreken van thema's in de
diverse werkoverleggen.
Geld
De uitgevoerde (verbeter)acties worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd.
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Invoering BGT
De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde
basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:
 Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en
betrouwbaar;
 Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om
gegevens aan te leveren;
 Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken
eenvoudige uitwisseling mogelijk;
 Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor
minder kosten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Optimalisering bestanden
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Het BGT bestand is kwalitatief goed genoeg om aan te kunnen leveren aan de Landelijke Voorziening. In
januari 2016 is de gemeente Staphorst succesvol op de LV aangesloten.
Nadien analyse van het BGT bestand t.o.v. de BAG en BOR gegevens. Er komt daarna een stappenplan
een "nul situatie" te creeeren tussen deze basisregistaties. Daarnaast dient het beheer geimplementeerd te
worden. Dit wordt in 2016 gerealiseerd.
13-5-2016 in bezit van Stappenplan. Nu wordt gewerkt aan de bijbehorende tijdsindicatie.
wordt met gewerkt aan opwerking kwaliteit, afstemming overige registraties (BAG/BOR).
Afstemming met overige registraties (BGT-BAG-BOR) in juni 2017
18-11-2016, het bestand is kwalitatief opgewerkt en in 6 deelbestanden aangeleverd aan de LV. 4 hiervan
zijn inmiddels gevalideerd, 1 nog in afwachting, 1 zijn enkele fouten gesignaleerd. Hieraan wordt momenteel
gewerkt.
aan de hand van luchtfoto's is nu gestart aan het signalering van mutaties.
Het verplicht gebruik van de BGT door overheidsinstanties is uitgesteld van 1-1-2017 naar 1-7-2017. Dit
omdat een groot aantal bronhouders nog geen leveringen hebben gedaan.
Juni 2017 afstemming/synchronisatie met BOR en BAG. Dan sprake van 0-situatie.
BGT is actueel en aangesloten op de Landelijke Voorziening (LV).
Afstemming/synchronisatie met BOR en BAG is verplaatst naar oktober.
Tijd
streven eind 2016 gereed
streven begin 2017 afgestemd met BAG en BOR. Alsdan is sprake van een actuele BGT bestand en zal het
in beheer worden genomen.
in oktober afstemming met BOR en BAG. Er is momenteel sprake van een actuele BGT welke is
aangesloten op de Landelijke Voorziening.
Geld
opwerking kwaliteit en afstemming overige registraties vraagt extra inspanning externe deskundige. Naar
verwacht overschrijding budget met € 5.000 - € 10.000
Overschrijding kan worden voldaan door ontvangen tegemoetkomingen/subsidie van enkele bronhouders
waarvoor Staphorst bij de opbouw van de BGT werkzaamheden heeft gedaan (grootboeknummer
8822303/834999)
A.g.v. hogere kosten/investering opwerken kwaliteit en onderlinge afstemming (BAG/BOR) hogere
uitgaven.
Daarnaast extra uitgaven a.g.v. maken GeoVisie beleid. totaal ca. € 25.000 extra uitgaven
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Registratie en uitwisseling SVB - BGT
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De gemeente Staphorst is met de BGT in januari 2016 succesvol aangesloten op de Landelijke
Voorziening. (LV)
Binnenkort moeten de eerste mutaties van of naar de LV worden aangeleverd/verwerkt.
enkele mutaties zijn inmiddels uitgewisseld, bezig met verdere opwerking van de kwaliteit.
18-11-2016, opgewerkte bestanden zijn in 6 deelgebieden aan de LV geleverd. 4 daarvan zijn
geaccepteerd, 1 is in afwachting, 1 Hierin zitten enkele foutmeldingen. Hieraan wordt gewerkt.
aanlevering aan LV opgewerkte bestanden is afgehandeld.
Uitwisseling met LV loopt. Tot 1 juli 2017 bezig met verder opwerken kwaliteit en actualiteit
Tijd
Gemeente Staphorst is in januari 2016 succesvol aangesloten op de LV (SVB-BGT)
bezig met verdere opwerking van gegevens/kwaliteit. Er worden periodiek gegevens uitgewisseld met de
SVB-BGT. Vanaf 1 juli 2017 zijn bronhouders verplicht gebruik te maken van de BGT.
afstemming met binnengemeentelijke registratie vindt in oktober 2017 plaats.
Geld
verdere opwerking kwaliteit vraagt tevens externe expertise. waarschijnlijk overschrijding van budget €
5.000 - 10.000
Overschrijding wordt gedekt door ontvangen tegemoetkomingen/subsidies aangezien door Staphorst bij de
opbouw van de BGT werkzaamheden van enkele bronhouders is gedaan. (grootboeknummer
8822303/834999).
opwerken kwaliteit en afstemming met BAG en BOR kost meer tijd/geld.
Daarnaast uitgaven a.g.v. maken en vaststellen GeoVisie. totaal circa € 25.000

Het uitstralen van identiteit van Staphorst
De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden
onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitstralen van identiteit van Staphorst
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Dit heeft permanente aandacht
Tijd

Geld
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Mogelijkheden social return uitgewerkt in een beleidsnotitie
De mogelijkheden van social return worden in een gemeentelijke beleidsnotitie met concrete streefdoelen
uitgewerkt. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgenomen , dat waar mogelijk bij inkopen- en
aanbestedingstrajecten vanaf € 200.000 eisen ten aanzien van social return worden gesteld. De eisen worden per
aanbesteding vastgelegd en worden in een beleidsnotitie per beleidsterrein uitgewerkt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mogelijkheden SROI vastleggen in beleidsnotitie
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
In een portefeuillehoudersoverleg Regionaal Werkbedrijf (PFO RWB) is besloten tot uniformering van het
SROI-beleid. Zo werkt iedere gemeente op dezelfde wijze met behulp van zg. bouwblokken. Voor
ondersteuning is hiervoor binnen de gemeente Zwolle een expertisepunt ingericht.
Daarnaast heeft Staphorst (net als vele andere gemeenten) begin 2017 het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Dit manifest geeft in hoofdlijnen aan wat de gedeelde ambities zijn
van Nederlandse overheden o.a. op het gebied van duurzaamheid en SROI. Deze moeten vertaald worden
naar een actieplan MVI voor de eigen organisatie.
Tijd
Het op te stellen actieplan zal een coproductie worden van de inkoopcoördinatoren en medewerkers die
vanuit hun functie te maken met één of meer van de deelgebieden.
Geld
Nog niet bekend.

Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding
Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.
Wat gaan we daarvoor doen?
Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
De Gids Proportionaliteit is in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen onder Juridische
uitgangspunten. Aangegeven is dat afwijking van de Gids Proportionaliteit alleen kan wanneer hiervoor een
goede motivering in de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen.
Tijd
Is permanent proces.
Geld
Niet van toepassing
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Constructieve houding ambtelijke organisatie
Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van ‘ja,
mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.
Wat gaan we daarvoor doen?
Constructieve houding ambtelijke organisatie
Verantwoordelijke: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Heeft permanent de aandacht
Tijd

Geld
niet van toepassing

Doorontwikkeling P&C cyclus
We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Doorontwikkeling P&C cyclus
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De doorontwikkeling van de PC cyclus nadert zijn einde. Documenten zijn aangepast aan de nieuwe BBVvoorschriften, ook heeft aanpassing plaatsgevonden in de structuur van documenten . De Raad kan op
haar eigen momenten de voortgang monitoren van de beleidsactiviteiten, investeringen en
productenraming. De financiële verordening is gewijzigd en is behandeld in de Raad. Daarnaast is de LTA
ontwikkeld en werkt de agendacommissie hiermee. Er wordt een auditcommissie ingesteld ter vervanging
van de huidige commissie onderzoek jaarrekening en de afstemmingscommissie. De Raad zal als sluitstuk
worden geïnformeerd over alle bereikte resultaten.
Tijd
Oorspronkelijk de bedoeling dat dit eind 2015 gerealiseerd zou zijn. Dit zal doorlopen tot 2e helft 2017. De
Raad zal als sluitstuk worden geïnformeerd over de bereikte resultaten.
Geld
Voor de inrichting van het management informatie systeem is een krediet beschikbaar gesteld ad € 50.000,
Het krediet is verbruikt, er is nog een klein bedrag aan consultancyuren benodigd ad € 4.000-€ 5.000,

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 83 van 89

Versterken kaderstellende Raad
Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Versterken kaderstellende Raad
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Aan het presidium en Raad is eind 2016 een overzicht verstrekt wat de belangrijkste resultaten zijn.
Hiermee nadert dit proces het einde. Gedurende 2017 is de financiële verordening vastgesteld en zal de
afstemmingcommissie en commissie onderzoek jaarrekening worden vervangen door 1 nieuw in te stellen
auditcommissie. . Met de inrichting van de 3 documenten begroting, zomernota en jaarrekening is er een
kwaliteitsslag gemaakt in de documentstructuur conform vereisten BBV (besluit begroting en
verantwoording) en ontstaat er een p&c cyclus die aansluit bij de wensen van de Raad.
Tijd
Het proces zal een doorloop kennen tot eind 2017 ( instellen auditcommissie)
Geld
Het bestaande budget ad € 50.000,= is benut. Voor het doorontwikkelen van het Raadsinformatiesysteem
zal mogelijk een apart krediet worden aangevraagd.

Herziening financiële verordening
Herzien van de financiële verordening.
Wat gaan we daarvoor doen?
Herziening financiële verordening
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
De Fin. Verorden ing is vastgesteld en voldoet aan :
- nieuwe BBV-wetgeving en
- aansluiten op het werken met Pepperflow.
Tijd
Zal als sluitstuk van het traject verbetering P & C - cyclus worden uitgevoerd.
Planning is de herziening voor het zomerreces 2017 te hebben afgerond.
Met de samenstelling is een start gemaakt.
Geagendeerd voor de werkgroep p & c d.d.: 15 mei 2017
De Finanicële Verordening is dopor de raad vastgesteld op 4 juli 2017
Geld
Geen kosten van derden bij de samenstelling noodzakelijk geweest.
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Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn
Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten
beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.
Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en
opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in
andere gemeenten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
zie de beantwoording bij 1.2.02 en 1.2.04 - op 22 december 2015 heeft het college besloten om een klachten verbeterlijn in te stellen. Omdat dit punt in het coalitieakkoord is opgenomen is de raad door middel van
een memo op 12 januari 2016 geïnformeerd
Tijd

Geld

Visie op dienstverlening
Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een
klanttevredenheidsonderzoek gepeild.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoeringsprogramma dienstverlening
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit

Tijd

Geld

Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit

Tijd

Geld
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Communicatievisie ontwikkelen
Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en
beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig
worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.
Wat gaan we daarvoor doen?
Communicatievisie ontwikkelen
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Strategisch communicatieplan is op 13 oktober 2015 vastgesteld door het College van B&W.
Onderdelen vanuit het uitvoeringsprogramma zijn in gang gezet.
Komende tijd wordt een opzet gemaakt voor interne en externe communicatie
Tijd

Geld
Er staat 10.000 euro in de begroting voor het strategisch communicatiebeleid

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden
Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan
dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van
besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud
van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over
het resultaat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De rol van wijk- en dorpsraden is neergelegd in de nota Burgerkracht. In het licht van overheidsparticipatie
wordt afgetast of wijk- en dorpsraden meer initiatief en verantwoordelijkheid kan worden gegeven. Dit is
onderwerp van gesprek tussen wijk-/dorpsraden en gemeente. De dorps- en wijkraden zijn zelfstandige
rechtspersonen en hebben uit dien hoofde ook handelingsvrijheid.
In 2016 wordt als pilot gewerkt met een wijkbudget. Dat is momenteel in uitvoering. In oktober 2016 is met
de dorps- en wijkraden gesproken over de stand van zaken bij de uitvoering van de pilot. Onder andere op
basis daarvan zal een voorstel over een vervolg worden gedaan. Hierover wordt een voorstel opgenomen
bij de evaluatie van de nota Burgerkracht.
Tijd
uitvoering loopt
Geld
met de uitvoering van dit punt zijn ambtelijke uren gemoeid.
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Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers
Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel:
burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de
ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
Beleidsnota Burgerparticipatie
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Op 30 juni 2015 is de nota Burgerkracht vastgesteld. Daarin is het onderdeel burgerparticipatie opgenomen.
Momenteel wordt overeenkomstig die nota gewerkt en wordt op dit onderdeel ook gemonitord.
Binnenkort wordt een evaluatie gestart die moet leiden tot een raadsbesluit in juli 2017.
Tijd
De beleidsnota is binnen de gestelde tijd opgeleverd
Geld
De nota is met voornamelijk eigen uren opgesteld. In het raadsbesluit zijn incidentele middelen opgenomen
ter uitvoering van de nota.

Deelname aan kennistafels door betrokken burgers
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
De afgelopen periode is al werkendeweg invulling gegeven aan het begrip Kennistafel.
Als nadere invulling en vervolg van het onderdeel burgerpartcipatie uit de nota Burgerkracht is een
handboek Burgerparticipatie opgesteld; daarin worden alle mogelijk toe te passen instrumenten beschreven
en worden voorbeelden gegeven uit onze eigen gemeente. Hierin is ook de Kennistafel opgenomen. Dat
begrip is hiermee ingekaderd.
Tijd
Waar mogelijk wordt er gebruik van dit instrument gemaakt.
Geld
nvt

Wijk- en dorpsraden faciliteren
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Via de nota Burgerkracht heeft de Raad budget beschikbaar gesteld om een pilot te starten waarmee dorpsen wijkraden worden gefaciliteerd.
Overigens worden de dorps- en wijkraden per 2017 gefaciliteerd met een bijdrage van € 1.250 per jaar.
Tijd

Geld
Uitgaven blijven binnen krediet. De extra uitgaven per 2017 komen in de begroting tot uitdrukking.

Begroting 2018 - voortgang beleidsactiviteiten - pagina 87 van 89

Creëren van Kennistafels
Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een
afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Creëren van Kennistafels
Verantwoordelijke: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Het begrip Kennistafel is de afgelopen 2 jaar op verschillende manieren vorm gegeven. Met inachtneming
van de nota Burgerkracht is het begrip Kennistafel nader ingekaderd in het handboek Burgerpartcipatie. Het
college heeft dit in september 2016 vastgesteld en ter kennis van de gemeenteraad gebracht.
Tijd
De kennistafel is opgenomen in het handboek Burgerparticipatie. Dit is
recent gepresenteerd./gecommuniceerd met de beleidsmedewerkers.
Geld
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