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Inleiding

Inleiding
Voor u ligt de eerste hoofdlijnenrapportage van het jaar 2018. 

De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de beleidsdoelstellingen en 
de taakvelden uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven. 

Ten aanzien van de projecten wordt gewerkt aan de inrichting van een projectenmodule in Pepperflow. Aangezien 
de inrichting onderhanden is, zijn de projecten alleen voor het financiële deel en de elementen ‘tijd’ en ‘kwaliteit’ 
verantwoord in de rapportage. De toelichtende tekst wordt in de eerstvolgende hoofdlijnenrapportage toegevoegd.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

 

 Groen = Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad.

Oranje = Realisatie staat onder druk.

Rood = Realisatie niet in begrotingsjaar.

 

Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd.

(Deel)taakvelden: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het 
beschikbare budget wordt uitgevoerd.

Projecten: de kleurencodes geven aan in hoeverre bij de projecten de aspecten ‘kwaliteit’, ‘tijd’ en ‘geld’ ervoor staan.
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Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast hebben scholen per 1 augustus 2014 
een zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden: 
Passend onderwijs. Gezamenlijk ook wel de vier decentralisaties genoemd (kort de 4D’s).

De transitie (omzetting van het systeem) heeft inmiddels plaatsgevonden. Uiteindelijk gaat het om de transformatie: 
een cultuurverandering, waarbij meer samenhang en passende ondersteuning voor inwoners belangrijke 
uitgangspunten zijn. Het proces van transformatie is een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor de overheid 
zich sinds tijden gesteld ziet.

Nu de transitiefase is afgerond (het systeem is omgezet) is de tijd rijp om een versnelling te maken in de 
doorontwikkeling van de 4D-transformatie. Er zijn nog stappen te zetten om verder te ontschotten, waardoor we 
meer toegroeien naar het werken volgens de vastgestelde visie van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Bestuurlijke kaders
 Kadernota Participatiewet

 Verordening bijdrageregeling minima 2015

 Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

 Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015

 Beleidsregels terugvordering en verhaal

 Beleidsplan Participatiewet 2015

 Verordening tegenprestatie

 Re-integratieverordening 2015

 Nieuwe Beleidsregels 2017-2018

 Beleidsregels bijzondere bijstand 2016

 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015

 Beleidsplan Wmo 2017-2020

 ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016

 Nota “op de bank of in beweging?”

 Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’

 Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018

 Nota armoedebeleid 2017-2018

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator Eenheid Jaarrekenin
g 2016

Begrotin
g 2017

Begrotin
g 2018

1e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

2e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

3e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

Banen Aantal per 
1.000 
inwoners in 
de leeftijd 
15 – 64 
jaar

*** 770 780 ***

Jongeren met een delict 
voor de rechter

% 12 t/m 
21 jarigen

*** 30** 30 ***

Kinderen in 
uitkeringsgezinnen

% *** 1,88% 2,50% 10*

Melding 
kindermishandeling

% *** 10* *** ***

Netto Participatiegraad % mensen 
tussen de 
15 en 67 
jaar dat 
een baan 
heeft

*** 70 *** ***

Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 
jarigen

*** 9% 10% 9,69%

Werkloze jongeren % 16 t/m 
21 jarigen

*** 0,7 *** ***

Personen met een 
bijstandsuitkering

Aantal per 
10.000 
inwoners

*** 195 *** 187

Personen met een 
lopend re-
intergratietraject

Aantal per 
10.000 
inwoners

*** 310 *** 192

Jongeren (t/m 18 jaar) 
met jeugdhulp

% van 
populatie < 
18 jaar 
18=""></ 
18 jaar>

*** 7,3 8% 8,70%

Jongeren (t/m 18 jaar) 
met jeugdbescherming 
en jeugdreclassering

% van 
populatie < 
18 jaar met 
jeugdhulp 
18="" 
jaar="" 
met=""></ 
18 jaar met 
jeugdhulp>

*** 11,5 10% 28**

Jongeren (t/m 18 jaar) 
met jeugdreclassering

% *** *** 6* 8**
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Cliënten met een 
maatwerkvoorziening 
ZIN ingevolge de 
Jeugdwet

Aantal *** 337 500 524

Cliënten met een 
maatwerkvoorziening 
PGB ingevolgde de 
Jeugdwet

Aantal *** 74 90 104

Verstrekte 
uitkeringentotaal 
(algemene uitkeringen 
voor levensonderhoud; 
Participatiewet. IAOW 
en IAOZ)

Aantal *** 315 *** 297

Afgegeven indicaties 
beschut werk

Aantal *** 3 *** 3

Afgegeven indicaties 
banenafspraak

Aantal *** 33 *** 56

Personen dat 
loonkostensubsidie 
krijgt

Aantal *** 15 *** 15

Verstrekte collectieve 
zorgverzekeringen (t/m 
2014: oude regeling)

Aantal *** 270 *** 309

Cliënten met een 
maatwerkvoorziening; 
zorg in natura (exclusief 
collectief vervoer)

Aantal *** 1025 850 873

Cliënten met een 
maatwerkvoorziening; 
persoonsgebonden 
budget (per 30/9/15)

Aantal *** 120 80 60

Meldingen WMO Aantal *** 730 900 277
Aanvragen 
maatwerkvoorzieningen 
WMO

Aantal *** 570 750 199

Toegekende 
maatwerkvoorzieningen 
WMO

Aantal *** 560 740 181

Mantelzorgers dat 
ingeschreven staat bij 
het Steunpunt 
mantelzorg*

Aantal *** 812 815 1200

Gemeentelijke 
indicatoren
Verstrekte 
uitkeringentotaal 
(algemene uitkeringen 

Aantal *** 315 *** 297
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voor levensonderhoud; 
Participatiewet. IAOW 
en IAOZ)
Waarvan IAOW Aantal *** *** *** 24
Waarvan IAOZ Aantal *** *** *** 3
Waarvan BBZ Aantal *** *** *** 2

* Aantallen
** Aantal jongeren 
tussen de 12 en 23 jaar 
i.p.v. % jongeren tussen 
de 12 en 21 jaar.
*** Gegevens niet 
bekend.
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Programma 2. Onderwijs

Inleiding
De gemeente zorgt voor een adequate onderwijshuisvesting, waar nodig gebaseerd op de inhoud van het 
onderwijs.

Als college treden we verplicht in overleg met het primair onderwijs en voorschoolse instellingen over 
onderwijsachterstanden. Om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, voeren we onze wettelijke taken 
ten aanzien van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie uit. Het onderwijsachterstandenbeleid 
in het voortgezet onderwijs richt zich vooral op het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen en 
bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Vanwege de reikwijdte van het voortgezet onderwijs voeren we dit overleg 
samen met ons uitvoeringsorgaan RNV (Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, bureau 
Leerlingzaken) in VSV regio 17 (Noord West Veluwe). 

Tot slot is in de Jeugdwet een verplichting opgenomen om gezamenlijk met de verschillende 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs overleg te voeren over onze jeugdplannen, voor zover deze 
betrekking hebben op de aansluiting met het onderwijs. Alle in deze inleiding genoemde overleggen zijn gericht  op 
onderlinge afstemming en samenwerking.

Bestuurlijke kaders
 Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet

 Lokale educatieve agenda gemeente Nunspeet

 Nota financiële uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk

 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet

 Afwegingskader handhaving kinderopvang

 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet

 Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet

 Nota Volwasseneneducatie

 Onderwijsagenda 2017-2021

 ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet

 Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator Eenheid Jaarrekenin
g 2016

Begrotin
g 2017

Begrotin
g 2018

1e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

2e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

3e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

Absoluut verzuim Aantal per 
1.000 
leerlingen

* 0 0 0

Relatief verzuim Aantal per 
1.000 
leerlingen

* 147 128 17

Vroegtijdig 
schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-
ers)

% 
deelnemer
s aan het 
VO en 
MBO 
onderwijs

* 5,90% 1,25% 1,09%

Leerlingen 
basisonderwijs

Aantal * 2.754 2.500 2.795**

Leerlingen voortgezet 
onderwijs

Aantal * 411 430 459**

Leerlingen speciaal 
(basis)onderwijs

Aantal * 526 340 317**

Leerlingen voortgezet 
speciaal onderwijs

Aantal * 98 107 38**

Omvang relatief 
verzuim: leerlingen die 
wel staan ingeschreven 
bij een school, maar 
niet aanwezig zijn 
tijdens les- of praktijktijd 
(frequente spijbelaars 
(leerplicht (LP), 
Regionale meld- en 
coördinatiepunten 
(RMC)) en thuiszitters)

Aantal * 147 92 62

Omvang absoluut 
verzuim: leerlingen die 
niet is ingeschreven bij 
een opleiding zonder 
dat vrijstelling is 
verleend

Aantal * 0 0 0

Leerlingen die gebruik 
maken van 
leerlingenvervoer

Aantal * 130 120 116

Totale kosten 
leerlingenvervoer

Bedrag * 485.683 490.535 79.229

Geïnspecteerde 
kinderdagverblijven

Aantal * 3 12* 7
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Geïnspecteerde 
buitenschoolse opvang

Aantal * 6 6 1

Geïnspecteerde 
gastouderbureaus

Aantal * 3 3 2

Geïnspecteerde 
gastouders

Aantal * 21 21 7

Geïnspecteerde 
locaties 
peuterspeelzalen

Aantal * 7 * *

* Per 1-1-2018 worden 
alle peuterspeelzalen 
omgezet naar 
kinderdagverblijf.
** Peildatum 1-10-2017

Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke 
Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding
De ambitie is een leefbare gemeente. Zowel in de kernen als op het platteland. Er wordt ruimte geboden aan 
initiatieven die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Bij functieverandering in het buitengebied worden - 
naast het wonen - ook andere mogelijkheden positief benaderd. Om ad-hoc beleid te voorkomen zal bij gewenste 
en weloverwogen afwijkingen van het ruimtelijk beleid sneller overgegaan worden tot aanpassing van beleid zodat 
de mogelijkheden voor iedereen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Op het gebied van wonen is de ambitie kort en helder: snel kunnen sturen op de aanwezige woonbehoefte, en 
inzetten op de combinatie van wonen en zorg. Dit wordt gerealiseerd door meer te gaan werken met flexibele 
bestemmingsplannen.  Deze ambitie wordt uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie. Verder zullen in het kader van 
deregulering initiatieven worden genomen om te komen tot een snellere vergunningverlening.

Bestuurlijke kaders
 Integrale toekomstvisie Nunspeet

 Woonvisie

 Bouwverordening

 Welstandsnota

 Bestemmingsplannen

 Nota Centrumvisie Nunspeet

 Welstandsnota

 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

 Verordening Starterslening

 Nota grondbeleid 2017-2021

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator Eenheid Jaarrekenin
g 2016

Begrotin
g 2017

Begrotin
g 2018

1e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

2e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

3e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

Gemiddelde WOZ waarde Duizend 
euro

* * 253 253

Nieuw gebouwde 
woningen

Aantal 
per 1.000 
woningen

* * 12,72 3,78

Demografische druk % 80,6% 81% 81,5% 81,20%
Gemeentelijke 
woonlasten 
eenpersoonshuishouden

Euro * 519 534 534

Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshuishouden

Euro * 566 570 570

Gemeentelijke 
indicatoren
Gemeentelijke 
monumenten

Aantal * 118 118 118

Overige monumenten Aantal * 42 42 42
Benutting van het 
monumentenbudget

% * 100% 100% 20%

Gemiddelde doorlooptijd 
van vergunningen

Dagen * 40 40 48

Geweigerde 
vergunningen

Aantal * 7 7 6

Verstrekte vergunningen 
met vrijstelling

Aantal * 120 120 45

* Informatie indicator niet 
bekend.
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Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding
Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen. 
Het gaat goed met de gezondheid van de inwoners van Nederland, maar er zijn nog veel uitdagingen. Het huidige 
volksgezondheidsbeleid moet met kracht worden voortgezet. De concrete taak voor de gemeenten, waaronder 
Nunspeet, is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarbij is de meeste gezondheidswinst te behalen door 
preventief in te blijven zetten op de speerpunten roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, 
depressie en diabetes. De beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 gemeente Nunspeet zal al deze speerpunten 
bevatten. In 2016 is de hemelwatervisie en uitvoeringsplan vastgesteld. De komende jaren, reeds gestart in 2017, 
worden maatregelen genomen om het wateroverlast terug te dringen.

Bestuurlijke kaders
 Milieuactieplan 2012-2015

 Deelverordening duurzaamheid

 Masterplan duurzaamheid

 Beleidskader geluid

 Besluit bodemkwaliteit

 Verordening geurhinder en veehouderij

 Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV

 Afvalwaterketenplan

 Lozingenbesluit (bodembescherming)

 Beleidsregels laadpalen automobiliteit

 Verordening afvalstoffenheffing 2017

 Verordening rioolheffing 2017

 Verordening rioolaansluitrecht 2017

 Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021

 Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021

 Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator Eenheid Jaarrekenin
g 2016

Begrotin
g 2017

Begrotin
g 2018

1e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

2e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

3e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

Omvang huishoudelijk 
restafval

Kg/inwoner * 190 190 **

Omvang GFT Kg/inwoner * 170 170 **
Omvang papier Kg/inwoner * 48 48 **
Hernieuwbare 
elektriciteit

% 1,10% 1,30% 1,50% 0,91%

Gemeentelijke 
indicatoren
Bereikte jongeren met 
preventie informatie (11-
16 jaar) (schadelijk 
middelengebruik, 
weerbaarheid, sociale 
media, financiën) via 
project Gedrag

Aantal * 1.000 1.000 300

Bereikte kinderen (5 
jaar) en jongeren (13 
jaar) voor een periodiek 
gezondheidsonderzoek 
(GO) door de GGD 
NOG.

Aantal GO 
5-jarigen

* 350 350 120

Aantal GO 
13-jarigen

* 120 120 42

Verstrekte 
afkoppelsubsidie

€ * 5.000 5.000 0

* Informatie indicator 
niet bekend.

** Verantwoording bij de 
jaarrekening
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Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding
Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft 
aandacht houden. De komende jaren wordt de problematiek rond de stationsomgeving in kaart gebracht en 
gekeken op welke wijze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Ook in deze collegeperiode komt er geen ‘betaald parkeren’. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren 
onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

Bestuurlijke kaders
 Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020

 Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)

 Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)

 Parkeerbeleidsplan Nunspeet

 Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekenin

g 2016
Begroting 
2017

Begroting 
2018

1e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

2e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

3e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

Ziekenhuisopname na 
verkeersongeval met 
een motorvoertuig

% 11% * * *

Overige 
vervoersongevallen met 
een gewonde fietser

% 16% * * *

Gemeentelijke 
indicatoren
Gerealiseerd 
onderhoudsniveau asfalt

CROW-
Norm

* 5,8 5,8 5,8

Gerealiseerd 
onderhoudsniveau 
elementen

CROW-
Norm

* 7,5 7,5 7,5

Fietspaden beton Kilometer * 62,8 63,5 62,5
Fietspaden overig Kilometer * 140,2 141 140,2
Lantaarns Aantal * 4.535 4.600 4530
Gerealiseerd onderhoud 
openbare verlichting

* Volgens 
beheerplan

Volgens 
beheerplan

Volgens 
beheerplan

LED verlichting % * 22,50% 25,00% 23,10%

* Informatie indicator niet 
bekend.
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Programma 6. Veiligheid

Inleiding
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Nunspeet wordt ervaren als een veilige en leefbare gemeente. Dit moet 
zo blijven en waar mogelijk verbeteren. De verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet uitsluitend bij 
de gemeentelijke overheid. Samen met de politie én de inwoners zelf wil de gemeente ook de komende vier jaren 
werken aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast liggen ook steeds meer verantwoordelijkheden bij 
burgers en instanties in het kader van zelfredzaamheid. Een goede en bereikbare politiezorg is van essentieel 
belang met daarbij een belangrijke rol voor de wijkagenten. De geregionaliseerde brandweer dient te blijven zorgen 
voor een goede brandweerzorg. Integrale handhaving blijft hiermee ook in de komende jaren een speerpunt voor 
ons.

Bestuurlijke kaders
 Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020

 Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland

 Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020

 Integraal veiligheidsplan 2016-2019

 Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018

 Bestuursconvenant horeca 2015-2018

 Veiligheidsstrategie 2015-2018 politie Oost-Nederland

 Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Politie Oost-Nederland

 Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator Eenheid Jaarrekenin
g 2016

Begrotin
g 2017

Begrotin
g 2018

1e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

2e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

3e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

Verwijzingen Halt Aantal per 
10.000 
jongeren

0,61 0,66 0,65 *

Harde kern jongeren Aantal per 
10.000 
inwoners

* * * *

Winkeldiefstallen Aantal per 
1.000 
inwoners

0,9 * 0,09 *

Geweldsmisdrijven Aantal per 
1.000 
inwoners

1,96 * 1,96 *

Diefstallen uit woningen Aantal per 
1.000 
inwoners

2,26 3,34 2,26 0,37

Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte)

Aantal per 
1.000 
inwoners

2,8 * 2,8 *

Gemeentelijke 
indicatoren
Overleg verwarde 
personen

Aantal 11 12 15 3

Geregistreerde 
verkeersongevallen

Aantal 315 328 310 *

Uitrukken brandweer / 
ambulance

Aantal 185 195 185 **

Opkomsttijden binnen 
de norm

% 67% 67% 67% **

Risicobedrijven binnen 
de gemeente

Aantal 0 0 0 0

(crisis)Incidenten 
(GRIP1)

Aantal 0 0 1 0

* Informatie indicator 
niet bekend.

** Verantwoording bij de 
jaarrekening
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Programma 7. Sport, cultuur en recreatie

Inleiding
De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal 
worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied 
van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige 
subsidieverordening. 
Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een 
kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. 
Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.
Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. 
Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt 
duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan 
de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder 
overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie 
op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.
Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek 
plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte

Bestuurlijke kaders
 Nota ‘Sporten en bewegen in Nunspeet’ 2013-2016

 Beleidsnota Cultuur 2015-2018

 Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015, Meedoen!

 ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016

 Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Beleids- en prestatie indicatoren
Naam 
indicator

Eenheid Jaarrekenin
g 2016

Begrotin
g 2017

Begrotin
g 2018

1e hoofdlijnen-
rapportage 
2018

2e hoofdlijnen-
rapportage 
2018

3e hoofdlijnen-
rapportage 
2018

Niet 
sporters

% Kind 
(inactief)

* 8% 8% 8%

% Jongeren 
(inactief)

* 7% 7% 7%

% 
Volwassenen 
(inactief)

* 7% 7% 7%

% Ouderen 
(inactief)

* 12% 7% 7%
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Programma 8. Economische zaken

Inleiding
De ambitie is een krachtige lokale economie. Het bedrijfsleven wordt optimaal gefaciliteerd onder andere middels 
de bedrijfscontactfunctionaris. Er wordt gestart met de uitgifte van kavels op bedrijventerrein de Kolk.

Mensen met een beperking wil de gemeente gerichter aan werk helpen. Zij wil een voorbeeldfunctie vervullen door 
stage werkplekken aan te bieden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De kansen die de ligging aan de Veluwemeerkust biedt zal de komende jaren beter worden benut, met name op 
het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit. De gemeente blijft actief participeren in het programma ‘Vitale 
Vakantieparken’. Samen met de ondernemersvereniging wil de gemeente een gratis Wi-Fi-netwerk realiseren in 
het dorpscentrum van Nunspeet.
 

Bestuurlijke kaders
 Omgevingsagenda 2015-2020 Regio Noord-Veluwe

 Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030

 Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (regio)

 Regionaal programma bedrijventerreinen 2011-2020

 Provinciale omgevingsvisie

 Nota bestemmingen en beheer van de bossen

 Notitie bedrijvenloket

 

Beleids- en prestatie indicatoren
Naam 
indicator

Eenheid Jaarrekenin
g 2016

Begrotin
g 2017

Begrotin
g 2018

1e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

2e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

3e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

Functiemengin
g

% * * * *

Vestigingen 
van bedrijven

Aantal per 1.000 
inwoners in de 
leeftijd van 15 t/m 
64 jaar

 1.357  1.357  1.357  140

* Informatie 
indicator niet 
bekend.
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Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding
Nunspeet is en blijft een zelfstandige gemeente. Naast de samenwerking binnen de RNV zal waar nodig en 
mogelijk actief samenwerking worden gezocht met omliggende gemeenten. Een optimale dienstverlening - ook 
vanuit het KCC - aan onze inwoners en bedrijven, minder regels en een snelle vergunningverlening. Periodiek 
zullen onze kernen bezocht worden. Uiterlijk in 2017 kunnen de burgers en bedrijven álle zaken met de gemeente 
digitaal afhandelen. Wat de financiën betreft: een gezond financieel beleid, zo laag mogelijke belastingdruk voor de 
burgers en bedrijven.

Bestuurlijke kaders
 Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030

 Collegeprogramma 2014-2018

 Beleidsagenda gemeenteraad

 Communicatienota

 Realisatieplan EI-Nunspeet

 Protocol actieve en passieve informatieplicht

 Kwaliteitsjaarplan

Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekenin

g 2016
Begrotin
g 2017

Begrotin
g 2018

1e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

2e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

3e 
hoofdlijnen
-
rapportage 
2018

Formatie Fte per 1.000 
inwoners

* 6,44 6,58 6,99

Bezetting Fte per 1.000 
inwoners

* 7,43 6,58 6,59

Apparaatskosten Kosten per 
inwoner

* € 251 * **

Externe inhuur Kosten als % van 
totale loonsom + 
totale kosten 
inhuur externen

* * 0,63% **

Overhead % van totale 
lasten

* * * **

* Informatie 
indicator niet 
bekend.

** 
Verantwoording 
bij de 
jaarrekening
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(investerings-) Kredieten
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