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Inleiding 

Inleiding 
Voor u ligt het collegeprogramma 2022 - 2026. In de komende vier jaren is dit een belangrijk kader voor ons bij het 
besturen van de gemeente Nunspeet. Samen met de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties willen 
we duurzaam verder bouwen op wat er in de afgelopen collegeperiode is gerealiseerd. Het afgesloten 
raadsakkoord is een belangrijk document wat richting heeft gegeven aan het voorliggende collegeprogramma. 
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Leeswijzer 

Leeswijzer 
Het collegeprogramma 2022-2026 is gebaseerd op het afgesloten raadsakkoord. 

Voor de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaren is aansluiting gezocht bij de negen programma's uit de 
programmabegroting: 

1. Sociaal Domein 

2. Onderwijs 

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

4. Volksgezondheid en milieu 

5. Verkeer, vervoer en waterstaat 

6. Veiligheid 

7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen 

8. Economische zaken 

9. Bestuur en ondersteuning 

In dit document wordt elk programma verder toegelicht, waarbij de inhoud overeenkomt met het raadsakkoord en 
de opdeling in doelstellingen per programma is beschreven. Na de beschrijving van de negen programma's vindt u 
een schematisch overzicht per programma van de inspanningen per doelstelling (Wat willen we bereiken?). Deze 
doelstellingen zijn nader uitgewerkt in concrete maatregelen (Wat gaan wij doen?). 
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Programma 1. Sociaal Domein 

Inleiding 

Wat willen we bereiken? 
Belemmeringen voor meedoen opheffen 

Belemmeringen voor meedoen 
opheffen:                                                                                                                                                         

- Inburgeraars doen zo snel mogelijk mee in de samenleving. 
- Er leven in Nunspeet geen inwoners in armoede; met name kinderen ervaren geen belemmeringen door 
armoede. 

 We implementeren het uitvoeringsplan van de Wet inburgering 2021 en monitoren de (gerealiseerde) 
resultaten. 

 We blijven prioriteit geven aan het armoedebeleid met aandacht voor stille/verborgen armoede. 

 We stimuleren dat inburgeringsplichtigen een zo hoog mogelijk taalniveau verwerven. 

 We stimuleren dat inburgeringsplichtigen vanaf het begin van het inburgeringstraject in de maatschappij 
participeren. 

 

Wat gaan wij doen? 

De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen. 

Inwoners die ondersteuning nodig hebben moeten gebruik kunnen maken van financiele regelingen. Om niet-
gebruik tegen te gaan moeten de regelingen begrijpelijk zijn. We onderzoeken daarom mogelijkheden om de 
minimarelingen te vereenvoudigen. 

 

De mogelijkheid onderzoeken om scholen meer te betrekken bij financiële voorlichting. 

Schulden voorkomen zijn beter dan genezen. We onderzoeken daarom mogelijkheden om scholen intensiever te 
betrekken op de knelpunten rondom bestaanszekerheid en schulden. 

 

Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022. 

We monitoren de uitwerkingen van het Uitvoeringsplan Wet inburgering en sturen bij waar nodig. 

Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid. 

 

Wat willen we bereiken? 

Inclusie 

- Nunspeet is een inclusieve samenleving:  
  o Iedereen kan volwaardig meedoen op basis van de eigen mogelijkheden, talenten en behoeften. 
  o Iedereen hoort erbij, niemand wordt impliciet of expliciet gediscrimineerd. 
  o Iedereen kan zich gelijkwaardig en gerespecteerd voelen. 
- De gemeente zet in op burgerparticipatie en zoekt naar manieren om inwoners die minder verbaal sterk zijn in te 
laten spreken. 
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 We zorgen dat een laagdrempelig, goed toegankelijk en goed bereikbaar vangnet beschikbaar is voor 
inwoners die in sociaal opzicht buiten de boot (dreigen te) vallen.  

 We geven uitvoering aan de inclusie agenda 1.0 (2021-2024). 

 We maken inclusief wonen in de wijk mogelijk. 

 We betrekken de beoogde aandachtsgroep van (nieuw te formuleren) beleid zoveel mogelijk. 

 

Wat gaan wij doen? 

Doelgroep uitnodigen om mee te denken over (nieuw te formuleren) beleid. 

 

Doorontwikkelen beschermd thuis. 

 

Evalueren en eventueel bijstellen Inclusieagenda. 

 

Inclusief wonen in de wijk voor inwoners van de gemeente die uitstromen vanuit beschermd wonen. 

 

Keuze en uitwerking nieuwe groep Inclusie Agenda. 

We benaderen jaarlijks een nieuwe aandachtsgroep met wie we ophalen welke drempels ze ervaren en op basis 
daarvan nieuwe actiepunten formuleren. Deze worden opgenomen in de Inclusie Agenda. 

 

Opstellen van een notitie/ plan van aanpak rondom het thema langer thuis. 

 

Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente. 

 

Wat willen we bereiken? 

Jeugd 

Jeugd:                                                                                                                                                                            
     

- Jeugdzorg die betaalbaar blijft. 
- Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen zorg van goede kwaliteit. 

 We sturen actief op de transformatie in de jeugdhulp, met preventie en vroegtijdige aanpak van 
problematiek. 

 We investeren in het normaliseren van de omgang met en ondersteuning bij problemen van kinderen, 
jongeren en ouders bij opgroeien en opvoeden. 

 We streven naar het bieden van tijdig passende hulp door een goede analyse aan de voorkant en door met 
de gezinsleden te bepalen welke ondersteuning nodig is (systeemgericht, gericht op alle leefdomeinen). 

 We zetten in op afbouw van residentiële jeugdhulp. 

 We investeren in duurzame relaties en zetten in op preventie van en laagdrempelige ondersteuning bij 
relatieproblemen en het voorkomen van vechtscheidingen. 
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Wat gaan wij doen? 

CJG werkt met verklarende analyse. 

 

Informatie, advies en hulp m.b.t. relatieproblemen en scheiding is beter digitaal vindbaar. 

 

Overleg met ketenpartners waaronder CJG, Stimenz, mediation en advocatuur gericht op betere 
samenwerking en de-escalerend werken in geval van (complexe) scheiding. 

 

Voortzetten periodiek overleg met de huisartsen en CJG over de criteria en indicaties voor de toegang tot 
jeugdzorg. 

 

We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd. 

 

Wat willen we bereiken? 

Nunspeet heeft een stevige sociale basis 

-    Een efficiëntere en effectievere samenwerking tussen alle partijen in het sociaal domein, waaronder de 
welzijnspartijen en onderwijsinstellingen. 
-    Nunspeet is een krachtige samenleving waarin iedereen in staat is om te gaan met de uitdagingen van het 
leven. 
-    De sociale basis verstevigen door hiaten in kaart te brengen en daar actief op in te zetten.  

 We focussen op preventie. 

 We zorgen voor een goed samenwerkende piramide. 

 We versterken de sociale basis. 

 We zorgen voor een goede monitoring van de effecten van de ingezette gelden. 

 We stimuleren een effectievere samenwerking tussen de welzijnspartijen op grond van onderzoek als 
onderdeel van Project Sociale Basis.  

 

Wat gaan wij doen? 

Onderzoek naar opstellen algemene voorziening voor dagbesteding voor ouderen (Wmo). 

 

Piramide in kaart brengen. 

 

Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein. 

 

Project Sociale Basis. 
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Wat willen we bereiken? 

Preventie 

Preventie:  
- Inwoners die op eigen kracht actief blijven en niet terecht komen in situaties die tot zorgvraag leiden. 
- Focus op preventie. 
- Duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen, met maatwerk voor elke kern 
en meer centrale regie c.q. aansturing vanuit de kern. 
- Inzetten op het vroegtijdig voorkomen van financiële problemen. 
- Betalingsproblemen door stijgende gas-, energie- en brandstofprijzen voorkomen. 
- Voorkomen van en voorbereiden op financiële problemen bij ondernemers. 

 We blijven samen met betrokkenen laagdrempelige voorzieningen - waaronder geschikte 
ontmoetingsruimten voor jongeren in de buitenruimte - creëren waar mensen terecht kunnen voor 
activiteiten, talentontwikkeling, ontmoeting en advies. 

 We zorgen dat er actief beleid en ondersteuning vanuit de Wijkontmoetingscentra (WOC) plaatsvinden om 
ouderen ‘bij de tijd’ te houden, bijvoorbeeld door middel van een ICT-cursus, omgaan met mobiel, online 
veiligheid, etc. 

 We stimuleren meer inspraak vanuit de kern; bijvoorbeeld via dorpsplannen waarmee verschillende 
budgetten in de begroting, waaronder het burgerfonds vitale kernen, bij elkaar kunnen worden gebracht. 

 We focussen ons op het actief informeren over de bestaande en komende financiële voorzieningen. 

 We zorgen ervoor dat het beleid omtrent energiearmoede gericht is op de lange termijn, zodat 
kostenbesparende maatregelen een zo groot mogelijk effect hebben. 

 We zorgen ervoor dat ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen over hun financiële situatie. 

 We bereiden ons voor op de groep ondernemers die als gevolg van corona financiële hulp nodig hebben. 

 

Wat gaan wij doen? 

De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten. 

We brengen het Financieel Trefpunt breed onder de aandacht bij inwoners en maatschappelijke partners en 
creëren een sterke positie van het Financieel Trefpunt. 

 

Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners. 

We onderzoeken de mogelijkheden om jongeren pro-actief en effectief te benaderen en informeren over alle 
wijzigingen die het volwassen worden met zich mee brengt. Door vroegtijdig op voorzieningen te wijzen kunnen 
schulden worden voorkomen. 

 

Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede. 

We stellen een aanpak tegen energiearmoede op, waarbij een lange termijn aanpak het uitgangspunt is. Het plan 
richt zich op structureel lager en verantwoord energieverbruik van huishoudens met lage inkomens. 

 

Implementeren van het Nunspeetse variant van het model Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). 
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Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld. 

We onderzoeken of het laagdrempelig beschikbaar stellen van budgetcoaching kan leiden tot preventie of 
vermindering van grote schuldenproblematiek. 

Onderzoek uitvoeren naar duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de 
dorpshuizen. 

 

Onderzoeken of het model “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving” (OKO) ook in onze regio en in de 
gemeente Nunspeet toepasbaar is. En hoe we dit integraal kunnen ontwikkelen voor Nunspeet. 

 

Ouderen informeren over de mogelijkheden die er voor hen bestaan op het financiële gebied. 

We stellen een Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden op. De positie van ouderen en het actiepunten 
rondom het tegengaan van niet-gebruik van financiële voorzieingen worden hierin opgenomen. 

 

Pro-actief informeren van ondernemers over bestaande (financiële)  hulpvoorzieningen en 
inkomensregelingen. 

We blijven inzetten op pro-actieve communicatie op de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden voor 
ondernemers. De toegang voor hulpvragen is laagdrempelig en gemakkelijk te vinden. 

 

Wat willen we bereiken? 

Vroege interventies 

Vroege interventies:  
- Een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelgebruik. 
- Vroegtijdige signalering van problemen bij inwoners, zodat als en zolang het kan, nog kan worden volstaan met 
lichte zorg en daarmee onnodige zware ingrepen in het leven van (jonge) inwoners kunnen worden voorkomen.  
- Vroegtijdige start van de benodigde zorg om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen. 
- Een goed ontwikkeld vrijwilligerswerk en mantelzorg, zodat hulp- en zorgvragen zoveel mogelijk in de nulde- en 
eerste lijn met relatief eenvoudige interventies kunnen worden afgedaan. 
- Inwoners met een beperking en ouderen kunnen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven en meedoen aan 
de samenleving. 

 In samenspraak met de lokale horeca gaan we het middelengebruik bespreekbaar maken. 

 

Wat gaan wij doen? 

Onderzoek beloning/waardering mantel- en respijtzorgers 

Onderzoeken op welke wijze we de beloning en respijtzorg van mantelzorgers kunnen herzien c.q. verbeterd kan 
worden. 

 

Onderzoek uitvoeren naar spreekuren op school door jeugdhulpverleners. 

Onderzoeken - mogelijk in de regio - of jeugdhulpverleners regelmatig op scholen kunnen werken of spreekuren op 
scholen kunnen houden voor leerlingen, ouders en leerkrachten. 

 



 11 

Opstellen van actieplan ondersteuning van respijt- en mantelzorgers. 

 

Wat willen we bereiken? 

Werk en inkomen 

Werk en inkomen:  
- Ieder die dat kan, zorgt zelf voor zijn inkomen.  
- Er is een ruimhartig inkomensvangnet voor degenen die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien.  
- Werkloze inwoners die kunnen werken gaan - al dan niet met begeleiding of ondersteuning - weer werken.  
- We stimuleren de arbeidsparticipatie van jongeren zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters en jongeren 
met een beperking.  
- We bieden nazorg (maatwerk) om de uitstroom naar werk zo duurzaam mogelijk te maken (door het inzetten van 
de jobcoach).  
- Inwoners die niet (meer) kunnen werken in een reguliere baan, doen mee in de samenleving op de best 
passende plek. 
- Een zo integraal mogelijke aanpak op individueel niveau van werk en inkomen en andere problematiek zoals 
slechte gezondheid, armoede en schuldenproblematiek. 

 Voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en werkloze 
jongeren, gaan we nog beter samenwerken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners. 

 We hebben een ontwikkelingsgericht aanbod en een samenhangend uitvoeringsbeleid voor inwoners van 
dagbesteding tot aan regulier werk. 

 We tonen als gemeente een voorbeeldfunctie wat betreft het opnemen van mensen die een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt. 

 We zorgen voor een doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over financiële voorzieningen aan de 
inwoners en ketenpartners. 

 We zorgen dat voorzieningen laagdrempelig bereikbaar zijn / zijn aan te vragen. 

 We benutten de ruimte binnen de Participatiewet om maatwerk te bieden." 

 

Wat gaan wij doen? 

Met behulp van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek van de minimaregelingen wordt er een 
verbeterplan opgesteld voor het aanvragen van voorzieningen. 

We stellen een Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden op. Het klanttevredenheidsonderzoek dient als 
input voor de verbeterpunten in dit uitvoeringsplan. 

 

Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan 
betekenen voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt 
en voor jongeren zonder werk/startkwalificatie. 

Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan betekenen 
voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en voor jongeren 
zonder werk/startkwalificatie. 

 

Opstellen toekomstvisie Inclusief Groep samen met aandeelhoudende gemeenten en Inclusief Groep. 
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We onderzoeken de mogelijkheden om simpel switchen in de Nunspeetse participatieketen te ontwikkelen. 

We implementeren de uitwerkingen van het 'Breed Offensief'. Hiervan is onderdeel om het voor inwoners met een 
afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker te maken te wisselen tussen dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding 
en werk. 
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Programma 2. Onderwijs 

Inleiding 

Wat willen wij bereiken? 
Onderwijs 

Onderwijs:                                                                                                                                                                      
   

- Dezelfde kansen aan kinderen en jongeren om zich te ontplooien en te ontwikkelen. 
- Waarborging van de facilitering van het openbaar onderwijs in de gemeente.  
- Speciaal (voortgezet) onderwijs blijft in Nunspeet vertegenwoordigd. 

 We herijken het SHP waarin ook de vraag meegenomen wordt hoe de huidige verordening aansluit bij de 
noodzakelijke ruimtes voor passend onderwijs. 

 We zetten in op een stevige en duurzame samenwerking tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en 
het onderwijs (inclusief voorschoolse voorzieningen) en beschrijven daarin de diverse rollen.   

 We onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden. 

 We stellen een nieuwe integrale onderwijsagenda op, inclusief onderwijsachterstandenbeleid en 
volwasseneneducatie. 

 

Wat gaan wij doen? 

Beschrijven en communiceren wat binnen het onderwijsveld de rollen zijn van de diverse partijen. 

 

Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie. 

 

Onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden. 

 

Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en 
volwasseneneducatie. 
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Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke 
Vernieuwing (VHROSV) 

Inleiding 

Wat willen wij bereiken? 
Ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke ordening:                                                                                                                                                       

- In het ruimtelijke ordeningsbeleid is kwaliteit het uitgangspunt in het ontwerp dat integraal tot stand komt: 
duurzaam, veilig, verkeersveilig, gezond, verbindend, ruimtelijk, groen en landschappelijke inpassing. 
- Flexibele bestemmingsplannen om te kunnen inspelen op (actuele) ontwikkelingen.  
- Blijvend ruimte voor inwoners en bedrijven die initiatieven willen nemen, vanuit het principe van ‘ja, mits’ (in plaats 
van ‘nee, tenzij’). 
- Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voeren actief en transparant overleg met de omgeving en 
streven hierbij naar een ontwikkeling die zoveel mogelijk draagvlak heeft. 

 We ronden de implementatie van de Omgevingswet voortvarend af. 

 Er zal ook aandacht zijn voor duurzame bouwconcepten, waarbij een extra bouwlaag (3 lagen en een kap) 
- daar waar het zinvol en inpasbaar is - de standaard wordt. 

 Wij blijven uitgaan van een actieve grondpolitiek, waarbij we met het grondprijsbeleid een evenwicht 
proberen te brengen tussen opbrengstmaximalisatie en het bevorderen van een woningbouwprogramma 
dat een hoge maatschappelijke meerwaarde genereert. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Continueren ‘Woningbouw op Maat’. 

De jaarlijkse ‘Woningbouw op Maat’ trajecten worden voortgezet. 

 

Evalueren verplichte omgevingsdialoog. 

Evalueren van de verplichte omgevingsdialoog zoals die wordt gebruikt bij particuliere ruimtelijke initiatieven. 

 

Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw. 

Onderzocht wordt of of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw. Het onderzoek spitst 
zich toe op financien, stedenbouw en milieukundige aspecten. 

 

Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw. 

Aanvullend op de gemeentelijke locatievisies voor Hulshorst en Elspeet wordt ook in Vierhouten onderzocht of er 
mogelijkheden zijn voor woningbouw. 

Opstellen van een gemeentelijke locatievisie voor locaties met vastgelegde fasering woningbouw in 
Hulshorst en Elspeet. 

Opstellen van een gemeentelijke locatievisie voor locaties met vastgelegde fasering woningbouw in Hulshorst en 
Elspeet. 
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Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten. 

De projecten worden via de maandrapportages gemonitord en de financieel relevante projecten via een 
afzonderlijke financiele rapportage. 

 

Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie. 

De woonvisie wordt jaarlijks gemonitord met een bijeenkomst met het veld zoals bijvoorbeeld makelaars en 
corporaties. 

 

Starten / afronden woningbouw in De Kijktuinen, ’t Hul Noord, Elspeet Noordwest en uitleglocatie 
Weversweg te Hulshorst 

Concrete realisatie van woningen is in deze raadsperiode gepland in De Kijktuinen, ’t Hul Noord, Elspeet 
Noordwest en uitleglocatie Weversweg te Hulshorst. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Wonen 

Wonen:                                                                                                                                                                           
                  

- Een woonbeleid met als uitgangspunten ‘passend wonen voor passende prijzen’ en ‘bouwen naar behoefte’ en 
met de nadruk op de doelgroepen woonstarters en senioren. 
- Passende huisvesting voor iedereen. 

 Bij woningbouwprojecten waarbij gronden in bezit zijn van de gemeente gaat het percentage sociale 
woningbouw (sociale koop en sociale huur) omhoog van 20% naar minimaal 35% met daarbij een gezonde 
mix tot de verschillende aftoppingsgrenzen. 

 De prijsgrens van sociale woningbouw gaan we naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen nader bezien 
en in de woonvisie verder uitwerken. 

 We gaan meer huurwoningen in het middensegment realiseren.  

 We hanteren zelfbewoningsplicht waar dat mogelijk is als norm en leggen dat vast in de woonvisie. 

 Met behulp van provinciale subsidie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
(SVn) zetten we de inzet van de woon- en doorstroomcoach via Omnia Wonen voort. Deze coach is 
inwoners behulpzaam bij het vinden van een woning die beter past bij de wensen en behoeften. " 

 

Wat gaan wij daarvoor doen? 

Onderzoek uitvoeren naar creatieve oplossingen om te voldoen aan de huisvestingsvraag van met name 
starters, senioren en statushouders. 

Als uitwerking van de notitie wonen wordt blijvend gezocht naar creatieve oplossingen voor het 
huisvestingsvraagstuk. 

 

Opstellen beleid huisvesting arbeidsmigranten. 

Als uitwerking van het meet 'locatiegerichte' beleid voor huisvesting arbeidsmigranten wordt beleid opgesteld over 
de huisvesting op locatie zelf. 
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Programma 4. Volksgezondheid en milieu 

Inleiding 

Wat willen wij bereiken? 
(positieve) Gezondheid 

(Positieve) gezondheid: 

- Aandacht voor achterliggende problematiek bik gezondheidsvraagstukken zoals armoede, problemen rondom 
huisvesting, eenzaamheid etc.  
- Brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid: Interventies gericht op schuldhulpverlening of zingeving z?n 
soms beter startpunt voor verbeteren van gezondheid dan interventies gericht op een gezonde leefstijl  
- Gezondheid verbeteren in samenwerking met andere sectoren en domeinen: 'Health in All Policies. 

 We zetten in op het in stand houden / creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. 

 We zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. 

 We stimuleren gezond opgroeien. 

 We stimuleren goed ouder worden. 

 

Wat gaan wij doen? 

Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid. 

Uiterl?k in 2024 passen we de kernwaarden van de gezonde leefomgeving toe, met voorrang in buurten met 
gezondheidsachterstanden. 

 

Ondersteunen van initiatieven die de sociale en mentale gezondheid van ouderen positief beïnvloed. 

 

Onderzoek en uitwerking OKO Nunspeet. 

Uitwerking OKO Nunspeet, verbreding naar andere thema's. 
Gezond gewicht bij jongeren met aandacht voor voeding en beweging.  
Ondersteunen van de mentale veerkracht van jongeren. 
Verminderen stress bij jongeren. 
Preventie van gebroken relaties en echtscheidingen en de impact daarvan op de Nunspeetse jongeren. 

 

We vertalen de 12 principes vanuit de Amsterdamse gezondheidslogica naar onze gemeentel?ke context, 
voor een Gezonde gemeente Nunspeet. 

Uiterl?k in 2023 is gezondheid een vast onderdeel van de belangenafweging in ruimtel?k en sociaal beleid. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid:                                                                                                                                                               
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- De gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming.  
- Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal. 
- Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook op overheidsgebouwen. 
- Geen zonnepanelen op landbouwgronden die geschikt of bestemd zijn voor duurzame exploitatie door de 
agrarische sector met uitzondering van de afgesproken pilot van 2 hectare. 

 We stimuleren de isolatie van woningen, met prioriteit voor mensen met een lager inkomen om 
energiearmoede te voorkomen.  

 We handhaven de duurzaamheidslening. 

 We voeren een actief beleid om het energieverbruik te beperken, onder andere door inzet van 
energiecoaches. 

 We gaan een duurzaam samenwerkingsverband aan met lokale partners op het gebied van energie en 
duurzaamheid.  

 We verduurzamen gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark (verder). 

 Samen met ondernemers verkennen we de kansen voor de energietransitie, zoals opslag van waterstof. 

 We stimuleren (bij voorkeur) lokale initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking met 
garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie. 

 

Wat gaan wij doen? 

Onderzoeken of het mogelijk is bestaande parkeerterreinen te voorzien van een overkapping met 
zonnepanelen. 

Dit wordt via het programma Duurzaamheid onderzocht als kansen zich voordoen. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie:                                                                                                                                                           
        

- Transitie naar een circulaire en klimaatadaptieve gemeente en verduurzaming van het energiesysteem, met als 
uitgangspunt “haalbaar en betaalbaar voor inwoners”. 

 We maken de openbare ruimte geschikt voor klimaatadaptatie, onder andere door te zorgen voor meer 
groen en waterberging.  

 We stimuleren burgers om bij te dragen aan klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door afkoppeling van 
regenwater, door het vervangen van verharding door groen of door het planten van bomen.  

 We intensiveren de deelname aan operatie Steenbreek. 

 

Wat gaan wij doen? 

Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie. 

Er wordt een plan van aanpak opgesteld dat voorziet in een wijkgerichte aanpak van klimaatadaptatiemaatregelen. 

 

Wat willen wij bereiken? 
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Milieu 

Milieu:                                                                                                                                                                             
        

- Vermindering van restafval van de huishoudens. 
- Voorkomen zwerfafval en illegale stort. 

 We maken het storten van grof vuil laagdrempelig en zorgen dat recyclebaar afval periodiek gratis 
ingeleverd kan worden. 

 Naast de vorming van een milieustraat onderzoeken we samen met ondernemers aanvullende 
maatregelen om het restafval per huishouden verder terug te dringen. 

 Zwerfvuil, onder meer in of bij natuurgebieden waar het vaak druk is, gaan we tegen, bijvoorbeeld door 
plaatsing van meer prullenbakken. " 

 

Wat gaan wij doen? 

Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg. 

Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg. 

 

Realiseren van een milieustraat. 

Realiseren van een milieustraat. 

 

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept. 

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept. 
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Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat 

Inleiding 

Wat willen wij bereiken? 
Verkeer 

Verkeer:                                                                                                                                                                          
               

- Goede verkeersdoorstroming en -veiligheid, volgens de uitgangspunten van het Gemeentelijk verkeer- en 
vervoersplan (GVVP) en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig.  
- Het parkeren in de openbare ruimte blijft in onze gemeente gratis. 
- Duidelijke parkeerroutering. 

 We houden wegen en paden maximaal open in het belang van optimale doorstroming.  

 We zetten in op aanleg van een rotonde op de kruising bij Halfweg. 

 We werken aan het  Verkeersplan Vierhouten Fase 2 met daarin aanpak van de Gortelseweg. 

 We dringen bij Rijkswaterstaat aan op een oplossing via een ‘brilconstructie’ voor de gevaarlijke situatie bij 
de twee kruisingen aan de Eperweg bij de A28 (N795). 

 We geven extra aandacht aan de trottoirs in de kernen in combinatie met adequate bewegwijzering in het 
bijzonder voor mensen met een visuele beperking. 

 We geven extra aandacht aan de lokale fietsagenda, zoals parkeren, fiets delen, oplaadpunten, veilige 
fietszones en brede fietspaden. 

 We benutten kansen voor uitbreiding van parkeerplaatsen zodat ondernemen en wonen in het centrum van 
Nunspeet mogelijk blijft.  

 Het beleids- en beheerplan wegen actualiseren we in 2022; daarbij beoordelen we of het nodig is om aan 
het onderhoudsbudget wegen vanaf 2023 (structureel) extra middelen toe te voegen. 

 We blijven de inzet van met name de Regio Zwolle voor verbetering van de bereikbaarheid en 
doorstroming van de A28 ondersteunen." 

 

Wat gaan wij doen? 

Actualiseren beleids- en beheerplan wegen. 

 

Onderzoek uitvoeren naar het ontheffingenbeleid van de parkeerduurbeperking in het centrum van 
Nunspeet en de uitvoering daarvan. 

evalueren van het ontheffingenbeleid 

Onderzoeken van de mogelijkheden om geluidsoverlast van de A28 (kernen Nunspeet en Hulshorst) tegen 
te gaan. 

 

Opstellen ‘laadvisie’ voor laadpalen. 
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Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP. 

In het GVVP zijn diverse actiepunten benoemd die meer- of minder tijd en capaciteit vergen. De planning met 
raming in tijd en kosten wordt nader gespecificeerd. 

 

Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2. 

Treffen maatregelen iom bewoners en belanghebbenden. Voorbereiding in 2023, uitvoering in 2024. 

 

Vrij parkeren en de blauwe zone duidelijker aangeven (onder andere met een overzichtskaart op de 
gemeentelijke website). 

in overleg met team communicatie een duidelijke(re) kaart op de website plaatsen 

 

Wat willen wij bereiken? 

Vervoer 

Vervoer:                                                                                                                                                                          
     

- Goede bereikbaarheid van alle kernen met openbaar vervoer. 
- Duurzaam openbaar vervoer. 

 We blijven het belang van (duurzaam) openbaar vervoer onder de aandacht brengen bij de overheden die 
hiervoor verantwoordelijk zijn.  

 Voor onze inwoners voor wie dat nodig is, blijven we gebruik maken van collectief vervoer. 

 We promoten en ondersteunen het gebruik van duurzaam (elektrisch) vervoer." 

 

Wat gaan wij doen? 

Behouden van een openbaar vervoer-systeem 

Zo nodig overleg met regio en vervoerautoriteit (Provincie) over op peil houden openbaar vervoer en/of 
alternatieven. 
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Programma 6. Veiligheid 

Inleiding 

Wat willen wij bereiken? 
Aanrijtijden 

Aanrijtijden:                                                                                                                                                                    
         

- Het behalen van de (wettelijke) normen voor de aanrijtijden van de hulpdiensten.      

 We blijven ons sterk maken voor het door de hulpdiensten bieden van hulp binnen de wettelijke 
aanrijtijden. 

 We zetten ons in voor minimaal het behoud van de tijdelijke ambulancepost in Nunspeet en bij voorkeur 
voor een definitieve oplossing. 

 We handhaven de First Responder in Elspeet." 

 

Wat gaan wij doen? 

Jaarlijks rapporteren aanrijtijden van de brandweer en de ambulance aan de gemeenteraad (incl. een 
bestuurlijke reactie en een plan van aanpak om tot verbetering te komen). 

 

Wat willen wij bereiken? 

Boa's 

BOA’s:                                                                                                                                                                            
     

- Een BOA - capaciteit op het gebied van veiligheid die in overeenstemming is met de taken van de gemeente en 
de ambities die we op dit vlak hebben. 

 We intensiveren de handhaving op de hondenpoepoverlast.  

 Indien er door het Ministerie van Veiligheid en Justitie sprake is van uitbreiding van bevoegdheden van 
BOA’s, bijvoorbeeld optreden tegen (lichte) verkeersovertredingen, dan maken we daar gebruik van. " 

 

Wat gaan wij doen? 

Onderzoeken van nut en noodzaak van herschikking c.q. uitbreiding van taken / capaciteit BOA’s. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Brandweer 

Brandweer:                                                                                                                                                                     
    

- De huidige brandweercapaciteit en de -kazernes in onze gemeente moeten behouden 
blijven.                                                   
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-  Zoveel als mogelijk voorkomen dat onverhoopte natuurbranden op het grondgebied van de gemeente Nunspeet 
onbeheersbaar worden. 

 We blijven bij de VNOG aandacht vragen voor positie en toerusting van de brandweervrijwilligers.  

 We blijven aandacht geven aan natuurbrandpreventie en -bestrijding. 

 

Wat gaan wij doen? 

Actualiseren natuurbrandpreventieplan. 

 

Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan. 

Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan zodat ingeval van een crisissituatie juist en adequaat 
wordt gehandeld. 

 

Renoveren brandweerkazerne Nunspeet. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Buurtwacht/buurtpreventie 

Buurtwacht/Buurtpreventie:                                                                                                                                          

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte. 

 We waarderen en ondersteunen de inzet van buurtwacht en buurtpreventie om zich verder te 
professionaliseren. 
    

 

Wat gaan wij doen? 

Facilitiar ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel. 

Op aanvraag faciliteren van buurtpreventie-initiatieven. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Criminaliteit, overlast en ondermijning 

Criminaliteit, overlast en 
ondermijning:                                                                                                                                                             

-  Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte. 

 We richten de openbare ruimte in conform de eisen van sociale veiligheid.                                  

 We faciliteren de training voor jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners op (digitale) veiligheid. 

 We gaan meer investeren in het voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit en zetten daarvoor 
in op een preventieve aanpak, onder meer gericht op het voorkomen van alcoholmisbruik en tegengaan 
van het gebruik van drugs.  

 Daarvoor geven we actief uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2022-2025.  
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 We treden daadkrachtig op tegen crimineel en / of overlast gevend gedrag, met preventie als speerpunt en 
handhaving als sluitstuk. 

 Voor het vast te stellen Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) gaan we voor dit moment uit van de 
volgende prioriteiten: zorg en veiligheid, ondermijning en 
criminaliteit.                                                                                                         

 We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (waarschijnlijk vanaf 1-1-2023 vanuit wetgeving 
verplicht). 

 

Wat gaan wij doen? 

Aanpak mensenhandel. 

Opstellen van plan van aanpak mensenhandel. 

 

Actualiseren Ondermijningsbeleidsplan. 

Het in 2021 vasgestelde ondermijningsbeleidsplan actualiseren. 

 

Actualiseren standplaatsenbeleidsplan. 

Actualiseren van het standplaatsenbeleidsplan. 

 

Actualiseren van het Horecaconvenant. 

Actualiseren van het Horecaconvenant, met o.a. afspraken gericht tegen het gebruik en de handel in drugs en de 
handhaving van de leeftijdgrens bij de verstrekking van alcohol. 

 

BIBOB beleidsplan actualiseren. 

Het in 2021 vastgestelde BIBOB beleidsplan actualiseren. 

Evenementenbeleid evalueren en bijstellen. 

Het in 2022 vastgestelde evenementenbeleid evalueren en eventueel bijstellen. 

 

Opstellen horecabeleidsplan. 

Opstellen van het horecabeleidsplan. 

 

Opstellen IVP 2024-2027. 

Het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 opstelllen. 

 

Opstellen lokaal plan van aanpak Adreskwaliteit, in afstemming met POC, Fin, Soc en VTH. 

Vanaf 2023 is deelname aan LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) verplicht. Dit moet doorvertaald worden naar 
een lokaal plan van aanpak incl werkprocessen, rolverdeling en benodigde formatie. 
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Opstellen terrassenbeleidsplan. 

Opstellen van het terrassenbeleidsplan. 

 

Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning 

De weerbaarheidsscan ondermijning in regioverband uitvoeren. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Huiselijk geweld 

Huiselijk geweld: 
- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte. 

 Samen met o.a. Veilig Thuis, lokale teams, welzijnsorganisaties, onderwijs en politie zetten we ons in om 
huiselijk geweld terug te dringen en vroeg te signaleren. 

 We zorgen dat gesubsidieerde en gecontracteerde aanbieders werken met de Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. 

 We werken vanuit één visie op veiligheid: gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3. 

 

Wat gaan wij doen? 

Meldcode + gefaseerd samenwerken aan veiligheid opnemen in subsidie-afspraken en contracten met 
aanbieders (jeugd + WMO). 

 

Netwerkbijeenkomst Ouderenmishandeling en onderzoek meerwaarde van het realiseren van een Lokale 
Alliantie voorkomen van financiële uitbuiting ouderen en overbelaste mantelzorg. 

 

Uitrol gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3 in de hele keten rondom zorg en veiligheid. 

 

Veiligheid borgen binnen CJG en Stimenz conform landelijk Kwaliteitskader werken aan veiligheid. 
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Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen 

Inleiding 

Wat willen wij bereiken? 
Accomodaties 

Accommodaties: 
- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportvoorzieningen dat we in onze gemeente hebben. 

 Voor wat betreft de geraamde vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden in Elspeet en Hulshorst 
treden we op korte termijn in overleg met de betrokken voetbalverenigingen.   

 We doen onderzoek naar de uitbreiding van sportfaciliteiten in de diverse kernen. 

 

Wat gaan wij doen? 

Onderzoeken van mogelijkheden van de realisering van een multifunctioneel sportpark in Hulshorst. 

 

Onderzoeken van mogelijkheden van realisering van een beweeg- en beleeftuin in Vierhouten. 

 

Onderzoeken van mogelijkheden van uitbreiding van sportfaciliteiten in de nabijheid van bestaande 
accommodaties in Elspeet. 

 

Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Bewegen in de openbare ruimte 

Bewegen in de openbare ruimte: 
- Naast de reguliere sportaccommodaties en sportverenigingen is er ook voldoende ruimte om in niet-
georganiseerd verband sportief bezig te zijn. 

 We zorgen voor voldoende en aantrekkelijke inclusieve speelruimtes, voor beweegroutes en voor plekken 
met beweegelementen. 

 Op De Wiltsangh maken we niet-georganiseerd sporten mogelijk. 

 

Wat gaan wij doen? 

Nota speelruimtebeleid. 

 

Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan. 

 

Wat willen wij bereiken? 
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Erfgoed 

Erfgoed:  
- Bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en aan de identiteit van de kernen door ons culturele 
erfgoed in ere te houden. 

 Door het in ere houden van ons culturele erfgoed zoals monumenten wordt het ontstaan en de 
ontwikkeling van de kernen in beeld gebracht en wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de beleving in de 
kernen. 

 We stimuleren de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang 
en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan. 

 

Wat gaan wij doen? 

Activiteiten stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijk cultureel erfgoed. 

We stellen jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar voor de instandhoudings- en onderhoudskosten van de 
gemeentelijke monumenten. 

 

Stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang 
en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan. 

We brengen organisaties met elkaar in contact waardoor er gezamenlijke activiteiten ontstaan t.b.v. het behoud 
van het erfgoed.  

 

Wat willen wij bereiken? 

Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur: 
- Onze ambities op het gebied van kunst en cultuur waar blijven maken. 

 Waar blijven maken dat cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal 
domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen. 

 We starten in 2022 met het realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren daarvoor in 
2023 de benodigde middelen; daarbij zetten wij in op duurzame instandhouding van de lokale culturele 
sector.  

 We stellen een nieuwe kunst- en cultuuraanpak op via een participatietraject met onze culturele partners 
inclusief zangkoren en muziekverenigingen. Daarbij hoort ook het jaarlijks, in overleg met Stichting 
Nunspeet uit de Kunst, opstellen van een activiteitenplanning. 

 Een kaderstellende startnotitie is de eerste stap die we zetten in het proces om een breed gedragen 
nieuwe koers en aanpak te ontwikkelen voor kunst en cultuur in de gemeente Nunspeet. 

 

Wat gaan wij doen? 

Betrekken van onze culturele partners via een participatietraject bij het opstellen van een nieuwe kunst- en 
cultuuraanpak 

De lokale culturele partners, waaronder zangkoren en muziekverenigingen, betrekken bij het opstellen van een 
nieuwe kunst- en cultuuraanpak via een participatietraject. 

 



 27 

De ambities waar blijven maken, waarbij cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in 
het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen. 

De in het raadsakkoord opgenomen ambities meenemen in de door de gemeenteraad vast te stellen 
kaderstellende startnotitie. 

 

Opstellen kaderstellende startnotitie als eerste stap voor een nieuwe kunst- en cultuuraanpak. 

De kaderstellende startnotitie opstellen en ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad als eerste stap in het 
proces om een breed gedragen aanpak te ontwikkelen voor kunst en cultuur in de gemeente Nunspeet. 

 

Realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren van de benodigde middelen. 

We zijn in 2022 gestart met het opstellen en realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren 
daarvoor de benodigde middelen; daarbij zetten wij in op de duurzame instandhouding van de lokale culturele 
sector. 

 

Via Nunspeet uit de Kunst sturing geven aan de activiteitenplanning op het gebied van kunst en cultuur. 

Meer sturing geven aan de planning van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur via Nunspeet uit de Kunst. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Openbaar groen en natuur 

Openbaar groen en 
natuur:                                                                                                                                                                            
     

- Nunspeet is ook in de toekomst een groene gemeente; als basisregel geldt dat openbaar groen behouden blijft. 

 We geven in beleid en beheer van de openbare ruimte meer aandacht aan biodiversiteit; we vervullen 
daarin een faciliterende rol, ook met betrekking tot sponsoring van het realiseren, behouden of 
onderhouden van groen in de openbare ruimte, zeker in het centrum van Nunspeet. 

 Als basisregel geldt dat de gemeente niet meewerkt aan plannen die de natuur toegankelijkheid van de 
officiële padenstructuur onnodig en zonder onderbouwing beperken en die regel wordt in 
natuurbeheerplannen / visie uitgewerkt. 

 Om de balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming te versterken, maken we waar mogelijk 
gebruik van extern aanbod wat betreft subsidies en advies in relatie tot de ingestelde recreatiezonering. 

 

Wat gaan wij doen? 

Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032. 

Het actualiseren van het huidige bosbeheerplan en -visie met klankbord en werkgroep (raad) en participatietraject 
met  stakeholders. 

 

Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032. 

Het actualiseren van het huidige heidebeheerplan en -visie met klankbord en werkgroep (raad) en participatie 
traject met stakeholders. 
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Herstelprogramma’s Provincie Gelderland voor bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken. 

 

Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan. 

 

Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen. 

 

Uitvoering recreatiezonering Veluwe Provincie Gelderland (onderdeel Masterplan Poort van de Veluwe 
vanuit recreatie & toerisme / bos- en natuurbeheer). 

 

Vaststellen lijst monumentale bomen. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Sport 

Sport:  

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportmogelijkheden dat we in onze gemeente hebben. 

 We blijven investeren in sport en bewegen.   

 We maken en houden sporten (fysiek en financieel) toegankelijk voor alle inwoners (ouderen, jeugd, 
kinderen), ook de kwetsbaren in de samenleving. 

 We stimuleren de relatie tussen sport en bewegen en het sociaal domein. 

 Via Nunspeet Beweegt stimuleren we inwoners, waaronder statushouders, arbeidsmigranten, maar ook 
kwetsbare mensen met mentale problematiek, om deel te nemen aan sportactiviteiten. 

 Vanuit de actiepunten van de inclusie agenda werken we de komende jaren aan diverse onderdelen met 
betrekking tot inclusief sporten in de gemeente; we gaan onder andere na of deze periode extra 
ondersteuning voor G-sport geboden kan worden. 

 We zetten in op een sterke verbinding tussen sport en bewegen en het thema Positieve Gezondheid; het 
reeds vastgestelde beleid continueren we. 

 In samenwerking met relevante partijen, organisaties en andere beleidsvelden stellen we een nieuwe nota 
sport en bewegen op; binnen deze nota wordt ook de link gemaakt naar het beleidsplan sociaal domein. 

 Door middel van een kaderstellende startnotitie aan de raad en een participatie traject in diverse wijken en 
buurten stellen we de nieuwe nota speelruimte beleid op. 

 We voeren een locatieonderzoek en participatietraject uit om een nieuwe skate- of pump-trackbaan te 
realiseren; de initiatiefnemers van de handtekeningenactie worden hierbij betrokken. 

 Naar aanleiding van het onderzoek aangepast sporten maken we een voorstel voor een nieuwe manier 
van samenwerking op de Noord-Veluwe voor aangepast sporten." 

 

Wat gaan wij doen? 

Onderzoeken van mogelijkheden van regionale samenwerking aangepast - / inclusief sporten. 
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Opstellen nieuwe Nota Sport en Bewegen, inclusief herijking kadernota sport. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Veluvine 

Veluvine:  

- Duurzame instandhouding van Veluvine stimuleren door in nauwe afstemming te blijven met Veluvine bij het 
realiseren door Veluvine van de visie. 

 We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is 
de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren. 

 

Wat gaan wij doen? 

We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is 
de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren. 

In nauwe afstemming blijven met Veluvine nu Veluvine aan zet is om de door ons opgestelde visie te realiseren. 
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Programma 8. Economische zaken 

Inleiding 

Wat willen wij bereiken? 
Agrarische sector 

Agrarische 
sector:                                                                                                                                                                            
   

- Een toekomstbestendige agrarische sector met ruimte voor duurzame landbouw. 

 We blijven agrariërs de ruimte geven om te komen met initiatieven tot functieverbreding of -verandering, 
die passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteit.  

 Waar mogelijk gaan we in die herontwikkeling in dialoog met de agrariërs kansen verkennen van 
toekomstbestendige duurzame landbouw. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Ondernemers 

Ondernemers: 

- Ruimte voor ondernemers om te ondernemen. 
- Goede en constructieve contacten met onze ondernemers. 
- Een bijdrage leveren aan een vitale arbeidsmarkt 

 We investeren in een professionele ondernemersdienstverlening. We onderhouden proactief en 
uitnodigend contacten met onze ondernemers, zowel bestuurlijk als via de bedrijfscontactfunctionaris en de 
accountmanager werkgeversdienstverlening. 

 We zorgen dat ondernemers die bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen laagdrempelig en toegankelijk via 
één ingang alle zaken kunnen doen met de gemeente. 

 We bieden maatwerk door experts voor schuldhulpverlening bij bedrijfsbeëindiging of doorstart. 

 We werken samen met onze partners in de Regio Zwolle om een werkende en toekomstbestendige 
arbeidsmarkt te realiseren. 

 We willen toe naar een beleid waarin de nadruk ligt op lokaal en duurzaam aanbesteden en inkopen. 

 In ons inkoopbeleid stimuleren we ook sociaal ondernemerschap. 

 Bij aanbestedingstrajecten willen we dat lokale ondernemers zoveel mogelijk mee kunnen doen; onnodige 
drempels – ook bij regionale aanbestedingen – halen we indien mogelijk aan de voorkant weg. 

 We steunen het opzetten van een ondernemersfonds. 

 We ondersteunen de Inclusief Groep  en onderzoeken samen met de aandeelhoudende gemeenten de 
toekomstige rol als sociaal ontwikkelbedrijf. 

 

Wat gaan wij doen? 

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden. 
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Deelname aan de programma’s HCA, Crisis- en herstelaanpak en Werkbedrijf Regio Zwolle. 

 

Herijken inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

Uitbreiden capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris. 

 

Vaststellen visie op het gebied van de lokale economie (met onder meer aandacht aan de aspecten brede 
welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking). 

 

Wat willen wij bereiken? 

Recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme: 

- ‘‘Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”  (koersnotitie vastgesteld in 2020)  
- Balans tussen toeristische druk en draagkracht; een duurzame en verantwoorde ontwikkeling 
- Spreiding en begeleiding van bezoekers.  

 We geven uitvoering aan de koersnotitie ‘Nunspeet vier seizoenen uit de kunst’ met de daarin genoemde 
opgaven:  
 1. Toegangspoort Noord Veluwe  
  - De reeds in gang gezette ontwikkelingen rond “Poort van de Veluwe (Regiodeal) ontvangstlocatie 
Transferium” geven we concreet gestalte. 
  - Inzet op toekomstige ontwikkelingen rondom de Regiodeal. 
 2. Unieke robuuste Natuurbeleving  
  - Ontwikkeling en aansluiting Veluws wandelroutenetwerk. 
  - We blijven ons inzetten voor goed ontsloten en onderhouden wandel- en fietsroutes en ruiterroutes, de 
toegankelijkheid van de bossen en de paarse heide.  
  - We streven naar realisering van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet met ruimte 
voor uitbreiding.  
 3. Water als unieke kans  
  - Gezamenlijk plan met alle stakeholders voor Nunspeet aan Zee (ambitieniveau bepalen, 
overeenstemming Leisurelands, betrekken stakeholders etc.). 
  - Inzetten op veilige fiets en wandel verbinding tussen centrum en randmeerkust. 
 4. Diversiteit in verblijf  
  - Uitvoeringsstrategie Vitale Vakantieparken vaststellen. 
 5. Breed kunstzinnig palet 
  - Sterke verbinding houden met de kunst- en culturele sector vanwege het DNA en de uitstraling van 
Nunspeet. 
  - Onderzoek naar herkenbaarheid vanaf de A28 door middel van kunstzinnige uiting.  
 6. Samen (als dorpen) sterker  
  - We hechten belang aan de samenwerking op de Veluwe (Veluwe op 1) en sluiten aan bij projecten die 
hieruit voort komen.  
 7.Vier seizoenen een unieke beleving aanbieden 
  - De promotie c.q. de branding van onze gemeente en activiteiten die daarmee samenhangen van onder 
meer culturele instellingen, bedrijven, winkels en horeca, blijven we gebundeld en actief vorm geven onder 
de paraplu van  Nunspeet uit de Kunst. 
 8. Gezellig en Gastvrij 



 32 

 We blijven investeren in een aantrekkelijk en toegankelijk centrum van Nunspeet, mede in het belang van 
onze lokale ondernemers. 

 Onderzoek naar toegankelijkheid van recreatie en toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte 
aan openbare toiletten" 

 

Wat gaan wij doen? 

Masterplan ontwikkelen en uitvoering geven aan “Nunspeet aan Zee”. 

 

Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust. 

 

Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28. 

 

Onderzoek naar toegankelijkheid van Recreatie en Toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte 
aan openbare toiletten. 

 

Opstellen onderbouwing van de realisatie van een centraal en permanent evenemententerrein. 

 

Realiseren van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet. 

 

Uitvoering geven aan “Poort van de Veluwe” (Regiodeal). 

 

Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk. 

 

Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Werklocaties 

Werklocaties:  

- We zetten in op het behoud van kwalitatief voldoende bedrijventerreinen en werklocaties voor met name met 
lokale bedrijven met lokale werkgelegenheid. 

 We geven meer ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst in de zones die daarvoor in het 
verleden (2017) zijn aangewezen.  

 

Wat gaan wij doen? 

Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe. 
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Onderzoek uitvoeren naar nieuwe werklocaties als vervolg op het bedrijventerrein De Kolk. Kleinschalige 
bedrijvigheid in Hulshorst en WVG op locatie Feithenhof hierin meenemen. 

 

Onderzoeken wenselijkheid / mogelijkheid van uitbreiding van bestaande bedrijven of nieuwe 
bedrijvigheid. 

 

Realiseren bedrijventerrein Elspeet. 
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Programma 9. Bestuur en ondersteuning 

Inleiding 

Wat willen wij bereiken? 
Bestuursstijl en vernieuwing 

Bestuursstijl en 
vernieuwing:                                                                                                                                                                

- Een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving. 
- Versterking van de lokale democratie.           

 We blijven werken aan een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving en staan 
open voor vernieuwing. 

 We gaan het vastgestelde beleid op het gebied van inwonersparticipatie daadwerkelijk uitvoeren onder 
meer door stakeholdersanalyses uit te voeren, vanuit de basishouding dat Nunspeet de inwoners, 
waaronder de jongeren, serieus neemt. 

 Er wordt een raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening ingesteld die met ondersteuning van de griffie 
gaat onderzoeken op welke wijze we de lokale democratie richting de toekomst kunnen versterken. 

 

Wat gaan wij doen? 

Instellen raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Communicatie 

Communicatie:                                                                                                                                                               
              

- Onze diverse doelgroepen zijn goed geïnformeerd, de bestuurscultuur is open en transparant. 

 We staan in verbinding met de Nunspeetse samenleving. We weten wat er leeft en speelt, en gebruiken 
dat bij onze actieve, tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie met de diverse doelgroepen via diverse 
mediakanalen. 

 

Wat gaan wij doen? 

Het gemeentelijk communicatiebeleid waar nodig actualiseren en extra aandacht schenken aan 
‘raadscommunicatie’. 

Een plan opstellen voor – waar nodig – verbreding en vernieuwing van de communicatie van de gemeente, met 
daarin aandacht voor de communicatie van de gemeenteraad. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Dienstverlening 

Dienstverlening:                                                                                                                                                             
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- We zijn een gemeente die dicht bij de inwoners in de samenleving staat.   

 De in te stellen raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening gaat vanuit haar volksvertegenwoordigende rol 
een bijdrage leveren aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, met name door signalen 
vanuit de samenleving onder de aandacht te brengen en het college gevraagd en ongevraagd van advies 
te dienen.  

 Uit oogpunt van goed werkgeverschap besteden we blijvend aandacht aan het aspect werkdruk in de 
gemeentelijke organisatie en nemen we waar nodig passende maatregelen. 

 

Wat gaan wij doen? 

Herijken en evalueren van onze dienstverleningsvisie. 

Met verschillende stakeholder de visie op dienstverlening herijken en vaststellen. 

 

Herijken KPI’s voor servivelevels (iom raadswerkgroep, directie en MO) zoals benoemd in 6.4. 

Passende KPI's die kortcyclisch gemeten kunnen worden en een goed beeld geven van de kwaliteit van 
dienstverlening. 

 

Klantfeedback verzamelen balie burgerzaken + opstarten verbetercyclus. 

Deze klantfeedback verzamelen om te zien wat mensen erg prettig vinden in onze dienstverlening en dit verder 
uitbreiden. 

 

Meten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels. 

 

Opstellen plan van aanpak optimaliseren telefonische bereikbaarheid. 

Dit is zowel de telefonische bereikbaarheid van het algemene nummer als van de backoffice. 

Realiseren participatieplatform voor onderzoeken onder inwoners (b.v. inwonerspanel) + uitvoeren 
onderzoek naar openingstijden balie burgerzaken. 

Op dit platform ook inwoners laten participeren op vragen rondom dienstverlening, hierin starten met burgerzaken 
en KCC. 

Wat willen wij bereiken? 

Financiën 

Financiën:                                                                                                                                                                       
            

- Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven. 

 Vanwege de vele onzekerheden blijven we uitgaan van een voorzichtig begrotingsbeleid. 

 We hanteren als uitgangspunt dat we de onroerendezaakbelastingen (ozb) met de inflatiecorrectie en 
trendmatig verhogen waarbij we de eventuele meeropbrengsten ten opzichte van de begroting jaarlijks 
reserveren, zodat die middelen ten goede komen aan specifiek te benoemen projecten. 

 Intensivering van beleid doen we door zoveel mogelijk te herprioriteren of door nieuw-voor-oud 
beleidskeuzes. 
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 Als we autonoom aanmerkelijk minder inkomsten of veel hogere kosten krijgen, bezien we primair of we 
uitgaven door scherpere keuzes in balans kunnen brengen met de inkomsten. 

 Wanneer de genoemde instrumenten niet werken en het onwenselijk is als bijvoorbeeld de dienstverlening 
aan de inwoners beneden een bepaald minimumniveau zou zakken of dat voorgenomen projecten in de 
knel komen, kan een verhoging van de ozb in beeld komen. 

 Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten en leges hanteren we het uitgangspunt van 
kostendekkendheid. 

 We blijven kritisch op de doelmatigheid, zodat de tarieven niet hoger zijn dan nodig is. 

 We monitoren goed of het beleid effectief is, of de uitvoering doelmatig is en of de efficiency op een goed 
peil is. 

 We zijn open en transparant over onze financiën, ook in begrijpelijke taal naar onze inwoners. 

 We gaan verder werken aan de reeds verbeterde informatieve waarde van de (digitale) rapportages. 

 Speciale aandacht blijft er voor indicatoren met ondersteuning van de Commissie Planning & Control. " 

 

Wat gaan wij doen? 

Bij opstellen vakinhoudelijk beleidsnota’s (waar nodig in samenspraak met commissie P&C) indicatoren 
opnemen. 

Voordat een vakinhoudelijke beleidsnota wordt vastgesteld. 

 

Intensivering van (nieuw) beleid door herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes en als 
dienstverlening beneden een bepaald minimumniveau door verhoging van OZB. 

 

Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges. 

3e kwartaal 2022, via externe ondersteuning, eerste aanzet op basis van jaarrekening 2021. 

 

Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges. 

Vanaf 4e kwartaal 2022, verdere uitwerking op basis van begroting 2023. 

 

Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges. 

Vanaf begroting 2024 vast onderdeel van P&C-proces. 

 

Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen. 

 

Periodiek huidige indicatoren beoordelen met ondersteuning van de commissie P&C. 

In afstemming van griffie/commissie P&C periodiek agenderen. 

 

Wat willen wij bereiken? 
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Informatiebeleid 

Informatiebeleid:                                                                                                                                                             
                                    

- Toekomstbestendige en betrouwbare informatievoorziening die aansluit op wettelijke, maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen en op de (informatie)behoefte van inwoners en van de gemeentelijke organisatie. 

 De informatie en dienstverlening van de gemeente voldoet minimaal aan de wettelijke eisen voor digitale 
toegankelijkheid. 

 We benutten data om ons beleid en investeringskeuzes te onderbouwen en nieuwe oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen. 

 We optimaliseren de regievoering (Governance) en prioritering van ICT-projecten om de continuïteit, 
kwaliteit en kosten van de informatievoorziening te borgen. 

 We verbeteren onze opslag en ontsluiting van gegevens om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo) 
en de archiefwet. 

 We investeren in juiste capaciteit en competenties van ICT-personeel en organisatiebreed bewustzijn van 
digitale vaardigheid, privacy en informatieveiligheid. 

 We onderzoeken de kansen en mogelijkheden voor regionale samenwerking in H2ONE-verband op het 
gebied van informatisering en automatisering." 

 

Wat gaan wij doen? 

Opstellen uitvoeringsprogramma informatiebeleidsplan voor de periode 2022-2026. 

 

Uitvoeren onderzoek naar I&A samenwerking in H2ONE-verband. 

 

Wat willen wij bereiken? 

Projecten 

Projecten:                                                                                                                                                                       
     

- Afronding en kostenbeheersing van de opgestarte projecten: Sportpark de Wiltsang, Onderwijshuisvesting, 
Stationsomgeving en Duurzaamheid 

 We berekenen de begrotingen van de projecten periodiek door om de gemeenteraad minimaal 1 x per jaar 
voorafgaande aan de opstelling van de Perspectievennota inzicht te geven in de veranderende 
omstandigheden. 

 Via de reguliere P&C-cyclus leggen we periodiek verantwoording af over de voortgang en de 
kostenontwikkeling van de projecten. 

 Zo nodig maken we op grond van de beschikbare financiële middelen integraal keuzes over gefaseerde 
uitvoering van de projecten." 

 

Wat gaan wij doen? 

Periodieke doorrekening projectbegrotingen. 
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Wat willen wij bereiken? 

Samenwerking 

Samenwerking:                                                                                                                                                              
               

- De gemeente  Nunspeet blijft ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente.  
- Een goede samenwerking met andere gemeenten in de regio, niet alleen uit eigen belang, maar ook om van 
waarde en nut te kunnen zijn voor andere gemeenten in de regio. 

 Binnen de Kop van de Veluwe gaan we met een open houding het gesprek aan om tot overeenstemming 
over de status van de samenwerking in de Kop van de Veluwe en de relatie tot de Regio Zwolle te komen.  

 We houden oog voor de profilering en positionering van onze gemeente als samenwerkingspartner voor de 
zuidelijke buurgemeenten. 

 

Wat gaan wij doen? 

Bepalen positie van de gemeente Nunspeet in de regio en herijken van onze samenwerkingsstrategie. 

 

 


