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Inleiding
Inleiding
Voor u ligt de derde hoofdlijnenrapportage van het jaar 2017. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft de rapportage
een andere opzet. Dit komt door de overgang naar ons nieuwe managementinformatiesysteem Pepperflow.
De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de beleidsdoelstellingen uit
de programmabegroting met een kleurencode aangegeven. Door de overgang in 2017 van producten naar
taakvelden vindt de rapportage op (deel)taakvelden plaats. Ook hierbij wordt een kleurencode gehanteerd.
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
Wat willen we bereiken?
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep
Het regionale werkbedrijf Stedenvierkant is in 2015 opgericht. Vanuit het werkbedrijf worden regionale afspraken
gemaakt met betrekking tot werkgeversdienstverlening. Lokale inbedding hebben wij gezocht door het aanstellen
van een jobcoach/jobfinder voor 100% per 1 augustus 2015. Deze zoekt actief contact met ondernemers door het
afleggen van bedrijfsbezoeken. Het onderzoek naar de toekomst van de sociale werkvoorziening is afgerond en in
het najaar van 2016 vindt verdere besluitvorming plaats over de toekomst van de Inclusief Groep en Proson en op
welke wijze deze benut worden bij de uitvoering van de Participatiewet.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)
Bij aanvragen om bijstand beperken wij de instroom zoveel mogelijk door flink in te zetten op handhaving van de
rechtmatigheid en proactief te zijn op de doelmatigheid. Bij de aanvraag van de uitkering wordt door de
klantmanager in samenwerking met de re-integratieconsulent en de jobcoach een plan van aanpak opgesteld om
de uitkeringsafhankelijkheid zo kort mogelijk te laten duren en aanvrager weer te laten participeren in de
samenleving.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te
leveren
Vrijwilligerswerk merken wij aan als maatschappelijke participatie. Bij ontbreken van participatie via mantelzorg of
vrijwilligerswerk leggen wij een tegenprestatie verplicht op. Na invoering van de verordening wordt bij elke nieuwe
aanvraag of heronderzoek hier aandacht aan besteed.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
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Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen
Bij de aanbestedingen nemen wij in 2017 ‘social return’ (inschakeling van werkzoekenden bij opdrachten) als
voorwaarde op zoals al vastgelegd in het gemeentelijk inkoopbeleid.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving
De Sociale Recherche van de Regio Noord-Veluwe (RNV) is belast met de opsporing en bestrijding van fraude in
de sociale zekerheid. De resultaten worden gepubliceerd in het jaarverslag en waar nodig scherpen wij het beleid
aan. Alle aanvragen worden getoetst op mogelijke fraudesignalen. Vanaf 2015 is er periodiek overleg tussen alle
consulenten en de sociaal rechercheur waarbij casussen worden besproken en zo de deskundigheid bevorderd
wordt.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen
Het afgelopen jaar is er flink ingezet op vereenvoudiging van de aanvraag en een meerjarige toekenning van de
bijdragen. Per 1 januari 2016 is een nieuwe collectieve zorgverzekering afgesloten inclusief “extra pakket” voor de
doelgroep “minima” bij Zilveren Kruis Achmea. Hierdoor worden de extra zorgkosten voor de doelgroep zoveel
mogelijk bestreden.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand
Deze hebben wij benut met de beleidsregels collectieve zorgverzekering en in 2016 vastgestelde verordening voor
minima en afgesloten collectieve zorgverzekering.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’
Door een toename van de werkloosheid en het aantal mensen met schulden en inkomensachteruitgang in het
algemeen, moeten mensen met minder geld rondkomen. In 2016 ronden wij een haalbaarheidsonderzoek voor het
‘meer-met-minderhuis’ (meer doen met mindergeld voor de minimadoelgroep) af.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Stimuleren algemene voorzieningen
Met de ingang van de Wmo 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen voor het organiseren
van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de
samenleving.
Als de burger en zijn sociale netwerk onvoldoende in staat zijn om een oplossing te realiseren, dan hanteren we
als eerste oplossingsrichting een algemene of collectieve voorziening. Er is in 2016 geconstateerd dat er behoefte
is aan laagdrempelige voorzieningen die toegankelijk zijn zonder dat daar een voorafgaand onderzoek voor nodig
is en die gericht zijn op inloop, ontmoeting en verbinding met de wijk voor alle inwoners van de gemeente
Nunspeet. Daarom worden er via de deelverordening welzijn ouderen en algemene voorzieningen Wmo 2016
middelen beschikbaar gesteld om dit te realiseren. In 2017 wordt duidelijk hoe de uitwerking hiervan is. Vanaf nu
wordt hier verder op ingestoken en het gebruik van de algemene voorzieningen verder gestimuleerd. Wanneer het
netwerk van informele zorg en het systeem van collectief en algemeen aanbod onvoldoende is om de burger
zelfredzaam te laten zijn, dan bieden we ook in 2017 binnen het gemeentelijk domein als vangnet een systeem van
maatwerkvoorzieningen aan om ondersteuning te waarborgen

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties
De afgelopen jaren is stevig ingezet op de samenwerking tussen de welzijnsorganisaties. Door de samenwerking is
het aanbod beter afgestemd en versterken de organisaties elkaar. Wij zetten deze lijn in 2017 door en gaan uit van
een vergroting van de efficiëntie. Ook werken de welzijnsinstellingen nauw samen bij de verdere ontwikkeling van
de algemene voorzieningen, zij zijn aangewezen als hoofdaannemer.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Actief burgerschap
De gemeente Nunspeet is een krachtige samenleving, waarin de overgrote meerderheid bestaat uit zelfstandige
inwoners die regie voeren over het eigen leven en als verantwoordelijke inwoners zorgdragen voor de leefbaarheid
van de buurt (Rekenkamerrapport Eigen en sociale kracht, 2015). Burgerschap geeft – als basis van sociale
inclusie – inzicht in de door veel mensen verlangde wederkerigheid in relaties. Die wederkerigheid, waar sommigen
door hun beperkingen juist moeite mee hebben, betekent aan de ene kant autonomie om als individu een eigen
invulling te geven aan het leven en aan de andere kant een eigen bijdrage te leveren aan het collectief. Dit
collectief moet op zijn beurt weer solidair zijn met mensen die in de samenleving niet kunnen meekomen, zoals
door het geven van mogelijkheden om mee te doen en het tegengaan van stigmatisering en
uitsluitingsmechanismen. Wederkerigheid vraagt van zowel het individu als het collectief dus een actieve inzet. Als
gemeente willen we ook in 2017 zorgen voor een klimaat waarin mensen actief kunnen zijn, ondersteunen we
vrijwilligers en mantelzorgers en bieden we buurtbemiddeling.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Preventie van kwetsbaarheid
Samen werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners. En daarmee
aan het terugdringen van eenzaamheid. Eenzaamheid, zelfredzaamheid en participatie beïnvloeden elkaar. Veel
vrijwilligersorganisaties zijn in de gemeente Nunspeet ook actief betrokken op het thema eenzaamheid. Zij
organiseren ook in 2017 allerlei activiteiten, bieden een luisterend oor, bieden maatjes voor bezoek, gezelschap en
activiteiten en signaleren eenzaamheid en ondernemen acties bijvoorbeeld naar professionele organisaties.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning
Onze ambitie is om de komende jaren waar mogelijk toe te werken van maatwerkvoorzieningen naar algemeen
toegankelijke voorzieningen die in beginsel vrij toegankelijk zijn voor alle Nunspeetse inwoners. Het eerste begin
hiermee is gemaakt met het instellen van een algemene voorziening in 2016 voor activiteiten die gericht zijn op
inloop en ontmoeting en die zonder indicatie toegankelijk zijn.Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2017
maatwerkvoorzieningen, gericht op een individuele burger of huishouden waarbij de toegang loopt via een
beschikking van het Wmo-loket. Professionele zorg blijft nodig en beschikbaar voor de echt kwetsbaren.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Beschikbaarheid cliëntondersteuning
Om de zelfregie van inwoners te versterken is cliëntondersteuning een belangrijk instrument. Het biedt inwoners
onder andere de mogelijkheid zich te laten bijstaan in de interactie met de gemeente. Gemeenten hebben de
opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden, niet alleen voor de Wmo maar voor het hele sociale
domein waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. MEE Veluwe voert deze taak uit in Nunspeet in 2016. In de
periode 2017-2020 is de cliëntondersteuning een aandachtspunt, onder andere vanuit het gehouden
cliëntervaringsonderzoek waaruit blijkt dat er een aantal mogelijke verbeterpunten zijn. Deze geven we in 2017 met
de betrokkenen verder vorm.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
De gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een forse inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijk voor het
individu, en belangrijk voor de samenleving. Een speciale doelgroep die zijn de jonge mantelzorgers, waar extra
aandacht voor is. Daarom zijn er vanaf 2016 speciale projecten gericht op deze groep ingezet.
Daarnaast is onafhankelijke cliëntondersteuning ook beschikbaar voor mantelzorgers en bieden we verschillende
mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren
en zetten ze eens per jaar extra in het zonnetje. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2017 respijtzorg,
waaronder de maatwerkvoorziening ‘kortdurend verblijf’, zodat de mantelzorger op adem kan komen.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Kwalitatief goede ondersteuning
Ondersteuning vanuit de Wmo dient bij te dragen aan de zelfredzaamheid en participatie van een inwoner.
Kwaliteit van de ingezette ondersteuning is dan ook belangrijk. Daarvoor stellen wij eisen aan de kwaliteit van
ondersteuning aan de aanbieders van zorg/ondersteuning vanuit de Wmo en is er ook in 2017 een toezichthouder
actief. Ook stimuleren we kwaliteit en innovatie door de manieren van inkopen en subsidiëren, bijvoorbeeld aan de
hand van transformatieplannen van aanbieders. Misschien wel de belangrijkste graadmeter is de Wmo-klant zelf: in
hoeverre vindt hij/zij dat de ondersteuning bijdraagt aan zelfredzaamheid en/of participatie? Voor ons een
belangrijke indicator die we periodiek meten. De meting over 2017 vindt plaats in 2018.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Keuzevrijheid
Keuzevrijheid is een groot goed. Inwoners hebben ook in 2017 de keuze uit verschillende aanbieders voor Wmoondersteuning. Daarnaast kunnen de meeste inwoners, indien dat beter aansluit, ondersteuning inkopen met een
persoonsgebonden budget.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen
Financiële problemen en schulden kunnen dan leiden tot andere problemen. Voor inwoners met een inkomen tot
110% van de bijstandsnorm hebben we als gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met een
uitgebreide dekking. Deze verzekering kent een vergoeding voor de eigen bijdrage. Als tegemoetkoming voor de
premie kent de gemeente € 27,50 per maand aan bijzondere bijstand toe. Inwoners die geen gebruik kunnen
maken van deze collectieve zorgverzekering en/of bijzondere noodzakelijke medische kosten hebben kunnen een
aanvraag indienen op grond van de bijzondere bijstand.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Integrale werkwijze 4D breed
De afgelopen jaren is er prioriteit gegeven aan het in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het
gebied van jeugd, zorg en participatie. Ook onderwijs wordt hier bij betrokken. Vanuit onze regierol dragen wij zorg
voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities. Op deze manier kan de ondersteuning optimaal
worden gerealiseerd.
Met het overgrote deel van de inwoners in de gemeente gaat het goed. Een klein deel heeft ondersteuning nodig
bij het zelfstandig wonen en/of participeren in de samenleving. Soms zijn de problemen zo veelomvattend (bij een
persoon zelf, of in het gezin) dat we spreken van multiproblematiek waarbij meerdere professionals betrokken zijn.
Er moet worden samengewerkt om een gezamenlijk doel te bereiken. Ervaringen uit het verleden leren ons dat
deze samenwerking soms onvoldoende was. Daarom kiezen wij ervoor om in 2016 te starten met een pilot waarbij
bij inwoners/gezinnen met multiproblematiek een regievoerder wordt aangesteld. De regievoerder heeft, naast dat
clientondersteuners dat ook hebben, ook een rol als inwoners ‘vastlopen in het systeem’. In 2017 zien we de
effecten van deze inzet.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Actief inzetten op zorgmijders
Door korte lijnen tussen inwoners, professionals en gemeente zetten we in op het zo veel mogelijk voorkomen van
zorgmijding. Voor zorgmijders trekken we als netwerk/buren, professionals, huisartsen, politie en gemeente
gezamenlijk op: wie heeft de beste ingang? In 2017 wordt dit voornamelijk via het sociaal vangnet overleg en de
inloop gedaan.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Goede toegankelijkheid in het openbare leven
Om te kunnen meedoen in de samenleving, is het essentieel dat het openbare leven in de gemeente toegankelijk
is, ook voor mensen met een beperking. Er is een actieve plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (PWT) die in
concrete situaties hierover met ons meedenkt. Daarnaast stimuleren we sporten en bewegen voor mensen met
een beperking.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Bieden van beschermd wonen
Het laatste jaar hebben de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen landelijk meer vorm gekregen. Vanuit het
rapport van de commissie Dannenberg wordt een visie voor de toekomst geschetst waarin de taken meer en meer
richting de lokale gemeenten komen. Het principe van een inclusieve samenleving staat centraal en burgers die
een beroep doen op beschermd wonen komen steeds meer in de wijk terecht. Hierdoor kan er echte participatie tot
stand komen en komen de mensen in de maatschappij terecht en niet er buiten.
Wij omarmen deze visie en zien ook in Nunspeet de behoefte om de lokale aansluiting en de lokale kracht hierin te
benutten. We zoeken de komende jaren (dus ook in 2017) nadrukkelijk de aansluiting tussen de
maatwerkvoorzieningen en, indien mogelijk ook de algemene voorzieningen die er op lokaal niveau zijn en
Beschermd Wonen. Vooral op het gebied van uitstroom vanuit de 24-uursvoorzieningen gaan we proberen om de
aansluiting met de wijk tot stand te brengen.
We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de cliënten, maar ook van de buurt
en we leveren waar mogelijk maatwerk.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld
In 2016 wordt gewerkt aan een samenvoeging van taken voor het voorkomen en bestrijden van het huiselijk
geweld en het AMHK in één organisatie; Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2017 zal de organisatie operabel zijn.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk
betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen
We voorkomen schulden door meer mensen op de arbeidsmarkt te laten participeren en door de integrale
werkwijze van de basisteam(s) per 2015 (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
Jeugdzorg) worden financiële problemen eerder gesignaleerd en worden inwoners gewezen op voorzieningen en
mogelijkheden om schulden te voorkomen of op te lossen. Met Omnia en Stimensz is het convenant voorkoming
huisuitzettingen afgesloten.

Stand van zaken
Het beleidsplan schuldhulpverlening is nog niet gerealiseerd. Dit zal eerste helft 2018 gebeuren.

Wat willen we bereiken?
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk
In 2015 heeft de gemeente onder andere via haar straathoekwerk met de jeugdwelzijnsorganisaties een
inhoudelijke vernieuwingsslag gemaakt (ook bekend als Welzijn Nieuwe Stijl) met twee speerpunten: het
verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk en het verbeteren van de relatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze vernieuwingsslag heeft zich, wat betreft deze organisaties,
geconcretiseerd in een nieuwe overeenkomst met doelen en concrete resultaten.
De gemeente heeft nu de ambitie om deze vernieuwingsslag met een versterking tussen straathoekwerk en
organisaties voor jeugd- en jongerenwerk verder door te ontwikkelen binnen het brede (preventieve) welzijnswerk
in de gemeente Nunspeet in de context de (transformatie) ontwikkelingen binnen het sociaal domein waarin (meer
en meer) 4-D wordt gewerkt op het terrein van zorg, jeugd, participatie en onderwijs. In het jaar 2017 gaan we aan
de slag om deze ambitie nader vorm en inhoud te gaan geven met als resultaat een nieuwe subsidieovereenkomst
vanaf 1 januari 2018. De huidige subsidieovereenkomst met instellingen voor jeugdwelzijnswerk zal gedurende het
‘overbruggingsjaar’ 2017 blijven gehandhaafd.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor
jongerenwerk
In navolging van een versterkte samenwerking (zie als hierboven staat genoemd) gaat de gemeente in 2017 met
de welzijnsorganisaties bespreken hoe de doelgroep kan worden bereikt en eventueel kan worden ondersteund.
Dit in voorbereiding op een nieuw subsidiekader vanaf 1 januari 2018. In dit nieuwe subsidiekader noemen wij
specifieke doelen en resultaten voor deze doelgroep.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie
Één van de doelen die de gemeente heeft afgesproken met de sector heeft betrekking op jongerenparticipatie. In
het kader van de vernieuwingsslag Welzijn Nieuwe Stijl ligt verantwoording voor vormgeving van de
jongerenparticipatie in handen van jeugdwelzijnsorganisaties en straathoekwerk Nunspeet. In 2015 is gestart met
een initiatief van Jongeren aan Zet. In genoemde versterkende samenwerking zal ook aandacht worden
geschonken aan (door)ontwikkelingen het initiatief van jongerenparticipatie.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan
In de verordening maatschappelijke ondersteuning en de Verordening Jeugdhulp liggen de mogelijkheid en de
wijze van toegang tot het PGB vast.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook
identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten
We organiseren de inkoop voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp ook in 2017 zo dat de burger
keuzevrijheid heeft voor zorg in natura of een PGB (binnen de wettelijke kaders), waarbij de inkoop zo
georganiseerd wordt dat identiteitsgebonden organisaties toegang krijgen tot het verlenen van ondersteuning.
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Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk
Deze bestuursperiode blijven identiteitsgebonden organisaties behouden in het lokale zorgnetwerk.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg
Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de samenleving. Wij vinden het van belang om mantelzorgers ook de
komende jaren te ondersteunen en te ontlasten onder andere door middel van respijtzorg. Ook in het nieuwe Wmobeleid dat ingaat per 2017 krijgt mantelzorg specifiek aandacht. Voor jonge mantelzorgers worden er vanaf 2016
ook activiteiten georganiseerd.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan
eenzaamheid)

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
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Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden
Om inwoners, waaronder ouderen, regie over het eigen leven te kunnen laten voeren is mobiliteit een
randvoorwaarde. Vrijwilligersvervoer voor ouderen blijft betaalbaar.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere
door burgerfonds ‘Vitale kernen’
Lokale burgerinitiatieven leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De zogenaamde ‘doe-democratie’
leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn
recht te laten komen. In 2015 zijn kaders opgesteld voor het stimuleren van lokale initiatieven door middel van een
burgerfonds. Vanaf 2016 wordt uitvoering gegeven aan dit burgerfonds. Conform afspraak zal in 2017 nader
onderzoek worden gedaan naar aansluiting van de kern Nunspeet op het fonds.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en
participatie

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Wat willen we bereiken?
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Budgetten Programma 1

Taakvelden
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld
Voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven is een burgerfonds Vitale kernen opgericht. Inzet en
verdeling van het budget vindt plaats in afstemming en overleg met dorpsverenigingen in de gemeente
Nunspeet. Voor het fonds is een budget van €25.000,-- per jaar beschikbaar. Op basis van de ontvangen
verzoeken van wijk- en dorpsvereniging is voor 2017 een bedrag van €12.703,10 beschikbaar gesteld.
Daarmee is niet het volledig bedrag ingezet. Conform de vastgestelde bepaling in de regeling Burgerfonds
Vitale Kernen wordt het restant van €12.296,90 –via overheveling- toegevoegd aan het budget van 2018.
Het Servicepunt Vrijwilligers wil in 2018 een pilot starten met huisvesting van het Servicepunt in Veluvine, in
plaats van het gemeentehuis. De gedachte is dat huisvesting dichter bij de doelgroep tot een nauwere
samenwerking en nog betere resultaten zal leiden. Voor externe huisvesting is nog geen budget
beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld het restant van 2017 €8.400 te reserveren voor deze pilot.

1.2 Wijkteams

Geld
Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Transformatieagenda huiselijk geweld en
kindermishandeling 2016-2019. In bijlage 2 van deze agenda is een Noord-Veluwse paragraaf opgenomen,
waarin is afgesproken dat de zes gemeenten in de jaren 2016-2019 jaarlijks € 5.000,-- beschikbaar stellen
voor scholing. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit budget, maar er is geen dekking aangegeven.
Voor 2018 wordt een breed scholingsaanbod voorbereid voor onderwijs en voorschoolse voorzieningen.
Verwachting is, dat hiervoor € 20.000,-- (dus het totaal beschikbare scholingsbudget) nodig is. Hiervoor is
het wenselijk de niet ingezette € 10.000,-- uit 2016 en 2017 te dekken vanuit het CJG-budget 2017.
Voorgelsteld wordt om €10.000 over te hevelen naar 2018.

1.3 Inkomensregelingen

Geld

1.5 Arbeidsparticipatie
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Geld

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Geld

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Geld

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+

Geld

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

Geld
Wat betreft 2017 is in de rapportage Q1, Q2 en Q3 sprake van stijgende kosten. In goed overleg met de
overige RNV-gemeenten zullen beheersmaatregelen voorgesteld en uitgevoerd gaan worden. Tegelijk zal
een verdiepende analyse gaan plaatsvinden om een betere duiding te geven aan deze ontwikkelingen. De
uitkomsten hiervan zijn input voor mogelijke aanpassingen in het beleid.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Geld

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

18

Geld

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator

Eenhei
d

Jaarrekeni
ng 2015

Begroti
ng 2016

Begroti
ng 2017

1e
hoofdlijn
en
rapporta
ge

2e
Hoofdlijn
en
rapporta
ge

3e
Hoofdlijn
en
rapporta
ge

Banen

Aantal
per
1.000
inwoner
s in de
leeftijd
15 – 64
jaar

766

770

770

***

790

Jongeren met een
delict voor de
rechter

% 12
t/m 21
jarigen

34**

30

30

30

30

Kinderen in
uitkeringsgezinnen

%

1,88

1,88

1,88

2,6

2,6

Melding
kindermishandeling

%

10*

10*

10*

10

30

Netto
Participatiegraad

%
mensen
tussen
de 15
en 67
jaar dat
een
baanhe
eft

70,4

70

70

73

73

Achterstandsleerling
en

% 4 t/m
12
jarigen

11%

10%

9%

11%

11%

Werkloze jongeren

% 16
t/m 21
jarigen

0,81

0,7

0,7

1,2

1,2

1,22

Personen met een
bijstandsuitkering

Aantal
per
10.000
inwoner
s

170

185

195

108

179

179

790

2,58

68,3
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Personen met een
lopend
reïntegratietraject

Aantal
per
10.000
inwoner
s

305

310

310

360

380

192

Jongeren (t/m 18
jaar) met jeugdhulp

% van
populati
e < 18
jaar

7,4

7,4

7,3

8,4

8,4

8,4

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

% van
populati
e < 18
jaar met
jeugdhu
lp

12,1

12

11,5

10,4

10,2

Jongeren (t/m 18
jaar) met
jeugdreclassering

%

***

***

***

6
personen

7
personen

Cliënten met een
maatwerkvoorzienin
g ZIN ingevolge de
Jeugdwet

Aantal

337

337

337

470

485

Cliënten met een
maatwerkvoorzienin
g PGB ingevolgde
de Jeugdwet

Aantal

74

74

74

74

92

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

Aantal

283

300

315

317

307

300

Afgegeven
indicaties beschut
werk

Aantal

0

1

3

0

2

3

Afgegeven
indicaties
banenafspraak

Aantal

15

25

33

34

44

50

Personen dat

Aantal

3

10

15

7

13

15
23

loonkostensubsidie
krijgt
Verstrekte
collectieve
zorgverzekeringen

Aantal

179

255

270

291

301

311

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

Aantal

1102

1050

1025

882

831

879

Cliënten met een
maatwerkvoorzienin
g;
persoonsgebonden
budget

Aantal

120

120

120

104

71

75

Meldingen WMO

Aantal

714

725

730

319

275

882

Aanvragen
maatwerkvoorzienin
gen WMO

Aantal

599

580

570

265

230

756

Toegekende
maatwerkvoorzienin
gen WMO

Aantal

577

570

560

260

226

734

Mantelzorgers dat
ingeschreven staat
bij het Steunpunt
mantelzorg*

Aantal

812

812

812

1053

1052

* In 2015 zijn er 10
meldingen gedaan
van
kindermishandeling.
Tussen deze
meldingen kunnen
meerdere
meldingen per geval
zitten. Een % kan
daarom niet
gegeven worden.
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** 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
Wat willen we bereiken?
Maximale inzet op voorkomen schooluitval
Alle jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs of zijn aan het werk. Dat is de ambitie. Om de kansen van
jongeren op een startkwalificatie te vergroten, wordt ingezet op het voorkomen van schooluitval. Leerlingen die
cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet onderwijs. Voor deze groep wordt
verbinding gezocht met de arbeidsmarkt zodat jongeren doorstromen naar (beschut) werk-/dagbesteding.
Daarnaast wordt ingezet op de terugstroom van werkzoekende jongeren in het onderwijs als dat betere
perspectieven biedt.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra
We werken aan een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen van 2-12 jaar zich optimaal en in een
doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. De inhoudelijke vormgeving laten we over aan onze partners in het veld die in
netwerkverband samenwerken vanuit een gedeelde visie en onder regievoering van het onderwijs. Een Integraal
Kindcentrum wordt vanuit de inhoud gevormd en hoeft niet per definitie in één gebouw (een multifunctionele
accommodatie) gehuisvest te zijn. Om het partnerschap te onderstrepen leggen we een gemeenschappelijke visie
op Kindcentra vast, waarbij we aangeven wat ieders bijdrage is in de periode 2017-2020.

Stand van zaken
Deze visie is ook betrokken bij het opstellen van het Strategisch Huisvestingsplan ‘Extra Oog voor de
toekomst’ (SHP) waarover in maart 2017 politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Als één van de
concrete uitwerkingen vanuit dit SHP heeft een verkenning plaatsgevonden naar het haalbaarheid van een
gezamenlijke huisvesting van de basisscholen Boaz-Jachin en Da Costa Elspeet in een IKC ontwikkeling.
Recent is bekend geworden vanuit deze verkenning dat een gezamenlijke huisvesting in een IKC
ontwikkeling als niet haalbaar wordt geacht.

Wat willen we bereiken?
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet
Met het oog op het belang van een pluriform onderwijsaanbod zal de gemeente in samenwerking met Stichting
Proo blijven werken aan het waarmaken van de grondwettelijke opdracht om te voorzien in voldoende openbaar
onderwijs. De inspanning in 2017 zal gericht zijn op de instandhouding van De Schakel als dislocatie op het
huidige adres van de school.
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Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Hoger bereik Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie
Het is van belang dat taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden voorkomen. Ons doelgroepbereik is niet hoog.
In 2017 harmoniseren we ons voorschoolse voorzieningen waarmee we het doelgroepbereik een stevige impuls
geven.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader
Er van uitgaande dat de bouw van een Integraal Kindcentrum in Nunspeert Oost ruimtelijke en financieel haalbaar
is en de raad het benodigde budget en een richtinggevend kader heeft afgegeven, dan kunnen partijen hun
plannen in 2017 concretiseren. Dat betekent dat op tal van terreinen afspraken worden gemaakt en een
projectstructuur wordt ingericht. Er zal voorschotverlening nodig zijn om de bouw te kunnen voorbereiden. Het
definitieve bouwbudget zal in 2017 nog niet worden vrijgegeven.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet
De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet
onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft
de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen
schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023: Veluwe Noordwest. De huidige
afspraken, waarmee het aanbod in Nunspeet ongemoeid blijft, liggen vast voor de periode 1 augustus 2012 tot en
met 31 juli 2017.
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Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving
Op 31 maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan (SHP) ‘Extra Oog voor de toekomst’
vastgesteld. Een investeringskader dat leidend is voor de toetsing van toekomstige ontwikkelingen en
huisvestingsinitiatieven, van primair en speciaal onderwijs in de gemeente Nunspeet. De in deze strategische visie
genoemde ambities en initiatieven zijn voorzien van scenario’s en een fasering (het SHP gaat uit van vijf
afzonderlijke fasen over de periode tot en met het jaar 2033) en vormt nu het vertrekpunt voor nadere uitwerking.
In de uitwerkingsfase worden de scenario’s nader onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en vertaald naar
concrete en haalbare uitvoeringsplannen, passend bij het uitgangspunt van deze toekomstvisie. Op dit moment
wordt, conform deze fasering van het plan, onder meer gewerkt aan de volgende twee zaken:
Convenant Strategisch Huisvestingsplan (voor een goede borging van het SHP wil de gemeente samen met de
schoolbesturen een convenant opstellen)
Projectplannen (als onderdeel van de drie ambities van uit de eerste fase van het SHP worden drie projectplannen
opgesteld - IKC Elspeet, IKC Nunspeet-Oost en faciliteren Junior College).
Feitelijke uitwerking (deze projectplannen worden parallel opgesteld in de feitelijke verkenning/haalbaarheid welke
op dit moment binnen deze ambities plaatsvinden. Dat wil zeggen een verkenningsfase huisvesting in Elspeet,
afronding van Quick-scan van IKC Nunspeet-Oost en onderzoek huisvesting Junior College) .

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Wat willen we bereiken?
Budgetten Programma 2

Taakvelden
2.1 Openbaar onderwijs

Geld
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2.2 Onderwijshuisvesting

Geld
Overheveling ten behoeve van inhuur ondersteuning project Onderwijshuisvesting. Inhuur loopt over het
jaar heen. Voorgelsteld wordt om €100.000 over te hevelen naar 2018.

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator

Eenheid

Jaarrek
. 2015

Begr.
2016

Begr.
2017

1e
Hoofdlijne
n
rapportage

2e
Hoofdlijne
n
rapportage

3e
Hoofdlijne
n
rapportage

Absoluut verzuim

Aantal per
1.000
leerlingen

0

0

0

0

0

0

Relatief verzuim

Aantal per
1.000
leerlingen

147

147

147

128

128

128

Vroegtijdig
schoolverlaters
zonder
startkwalificatie
(vsv-ers)

%
deelnemer
s aan het
VO en
MBO
onderwijs

5,90%

5,90%

5,90%

1,25%

1,25%

1,25%

Leerlingen
basisonderwijs

Aantal

2.754

2.754

2.754

2.506

2.506

2.506

Leerlingen
voortgezet
onderwijs

Aantal

411

411

411

435

435

435

Leerlingen
speciaal
(basis)onderwijs

Aantal

526

526

526

338

338

338

Leerlingen
voortgezet
speciaal onderwijs

Aantal

98

98

98

107

107

107

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

Aantal

147

147

147

92

92

92
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coördinatiepunten
(RMC)) en
thuiszitters)
Omvang absoluut
verzuim:
leerlingen die niet
is ingeschreven bij
een opleiding
zonder dat
vrijstelling is
verleend

Aantal

0

0

0

0

0

0

Leerlingen die
gebruik maken
van
leerlingenvervoer

Aantal

130

130

130

123

123

123

Totale kosten
leerlingenvervoer

Bedrag

520.000

520.00
0

450.00
0

112.801

285.564

283.865

Geïnspecteerde
kinderdagverblijve
n

Aantal

3

3

3

3

9

9

Geïnspecteerde
buitenschoolse
opvang

Aantal

6

6

6

6

6

6

Geïnspecteerde
gastouderbureaus

Aantal

3

3

3

3

3

3

Geïnspecteerde
gastouders

Aantal

21

21

21

21

21

21

Geïnspecteerde
locaties
peuterspeelzalen

Aantal

7

7

7

7

7

7
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Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke
Vernieuwing (VHROSV)
Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Wat willen we bereiken?
Leefbare gemeente
De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de Omgevingswet introduceert. De omgevingsvisie
komt in de plaats van de huidige structuurvisie, zoals we die nu kennen in de Wet ruimtelijke ordening (‘Wro’). In de
omgevingsvisie kunnen overheden hun beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving vastleggen en
uitvoeren.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.
Door één plan op te stellen voor de woonomgeving met daarin Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en alle woonwijken
van Nunspeet ontstaat er eenduidigheid en uniformiteit. De raad kan eenvoudiger sturen en door
verfijningsplannen op te stellen kan het plan actueel worden gehouden. Ook kan de plansystematiek en
bijbehorende regeling worden gelijkgetrokken zodat er in de hele gemeente op een gelijke manier wordt
omgegaan met bouwrechten. Aspecten van deregulering en flexibilisering worden hierin meegenomen.
Beleidsmatige aspecten zoals ‘mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis’ en ‘mantelzorg’ worden opgenomen
in dit nieuwe bestemmingsplan voor de woongebieden. Het is verder de bedoeling om één a tweejaarlijks een
verfijningsplan in procedure te brengen. In 2017 zal in het verfijningsplan ook het ‘beleidsonderwerp
nevenactiviteiten Buitengebied’ worden meegenomen. Door het splitsen van woningen in het buitengebied wordt
het aantal woningen vergroot zonder dat daar bestemmingsplanprocedures aan te pas hoeven te komen. Hiermee
kan voor een deel de woningbehoefte worden ingevuld, met name voor die huishoudens die een binding met het
buitengebied hebben. Dit vergroot de leefbaarheid in het buitengebied en beperkt de woningbouwopgave in
andere plannen. De ambitie is deze regeling te continueren.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Snel sturen op woningbouwbehoefte
Eind 2014 is de nieuwe gemeentelijke woonvisie opgesteld. Hierin zijn onder meer het woningbouwprogramma en
de invulling van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren vastgesteld. In de komende jaren wordt
uitvoering gegeven aan de nieuwe woonvisie. Deze visie zal met name een rol spelen in het kader van
32

bestemmingsplannen als Molenbeek, Elspeet Noord en Weversweg (Hulshorst). Wij hanteren het bijgestelde
woningbouwprogramma bij de opstelling c.q. beoordeling van nieuwbouwplannen. In relatie tot de terugdringing
van de (formele) overcapaciteit van woningbouwmogelijkheden in bestemmingsplannen, is er een afwegingskader
opgesteld voor beoordeling c.q. stimulering van nieuwe woningbouwplannen waarmee inhoud wordt gegeven aan
het beleidsvoornemen ‘Woningbouw op Maat. Dit afwegingskader wordt uitgevoerd en gemonitord. In zowel de
plannen Elspeet Noordwest als Molenbeek is sprake van initiatiefgroepen voor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. Het streven is om ook in Hulshorst een CPO groep te initiëren.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Veilige en prettige woonomgeving creëren
Wij stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en
Oranjehof/Kulturhus. Als zich mogelijkheden voor herbestemming voordoen die ten goede komen aan een veilige
en prettige woonomgeving, geven wij daar prioriteit aan.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden
Er wordt zoveel mogelijk ingezet op de verkoop van dergelijke strookjes groen. De getaxeerde waarde van de
grond is richtinggevend voor de verkoopprijs. In 2017 zal afhankelijk van de onderzoeksresultaten een eerste pilot
voor enkele wijken plaats kunnen vinden.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
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Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen
Vanaf juni 2009 wordt projectmatig opgetreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Dit beleid is
enerzijds ingezet ter versterking van het recreatief product. Anderzijds is dit ingezet vanuit het oogpunt van
volksgezondheid omdat aan recreatieverblijven bouwtechnisch minder stringente eisen worden gesteld. Sinds 1
januari 2014 maakt deze handhaving deel uit van de reguliere werkzaamheden. Met de inzet van de huidige
middelen, aangevuld met de middelen voor nieuw beleid, zal 75% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige
bewoning worden opgepakt.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Budgetten Programma 3

Taakvelden
3.1 Ruimtelijke Ordening

Geld

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Geld

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Geld
34

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

Geld
Begin 2017 is een vergunningverlener eerder vertrokken en de daaropvolgende inhuurkracht was
goedkoper dan geraamd. Hierdoor is de gevraagde dekking niet geheel ingezet. Daarnaast is de verwachte
legesopbrengst ruimschoots gehaald. Voorgesteld wordt een bedrag van € 77.000,-- over te hevelen om de
inhuur van een Wabo vergunningverlener voor 2018 te kunnen dekken.

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator

Eenheid

Jaarrek
. 2015

Begr
.
2016

Begr
.
2017

1e
Hoofdlijne
n
rapportage

2e
Hoofdlijne
n
rapportage

3e
Hoofdlijne
n
rapportage

Gemiddelde WOZ
waarde

Duizend
euro

0,57

*

*

253

253

259

Nieuw gebouwde
woningen

Aantal
per
1.000
woninge
n

*

*

*

4,22

4,22

4,22

Demografische druk

%

81%

81%

81%

81,2%

81,3%

81,3%

Gemeentelijke
woonlasten
eenpersoonshuishouden

Euro

519

516

519

534

534

534

Gemeentelijke
woonlasten
meerpersoonshuishoude
n

Euro

569

563

566

580

580

580

Gemeentelijke
monumenten

Aantal

118

118

118

118

118

118

Overige monumenten

Aantal

42

42

42

42

42

42

Benutting van het
monumentenbudget

%

97,40%

100
%

100
%

67%**

99,85%**

100%

Gemiddelde doorlooptijd
van vergunningen

Dagen

43

40

40

41

41

49

Geweigerde
vergunningen

Aantal

8

7

7

1

5

2

Verstrekte vergunningen
met vrijstelling

Aantal

100

115

120

38

43

47

* Informatie indicator niet
bekend.
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** Inclusief toegestane
benutting reserve
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Programma 4. Volksgezondheid en milieu
Wat willen we bereiken?
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen
Regionaal en met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is voor de
derde maal de nota gezondheidsbeleid opgesteld voor 2012-2015. De nieuwe landelijk beleidsnota
Volksgezondheid is van het Ministerie van VWS eind 2015 ontvangen. Daarmee wordt momenteel de basis gelegd
voor de beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020. Totdat deze gereed is, geldt de beleidsnota Volksgezondheid
2012-2015. Op dit moment geeft de gemeente uitvoering aan het activiteitenplan waarin wordt voorzien in zowel
lokale als regionale (preventie)projecten op het gebied van de speerpunten overgewicht, schadelijk
middelengebruik, depressiepreventie en seksuele gezondheid. Gelet op de effectieve en efficiënte aanpak gaat de
gemeente deze regionale aanpak voor - preventief - volksgezondheidsbeleid ook in de komende
jaren voortzetten.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de
eigen verantwoordelijkheid van mensen
Om te kunnen deelnemen aan de samenleving is het belangrijk dat mensen gezond zijn, zich bewust zijn van
bepaald gedrag en dit zo nodig veranderen of leren omgaan met gezondheidsbeperkingen. Daarom blijft de
gemeente investeren in volksgezondheid via preventie. Het activiteitenplan van de verlengde nota
gezondheidsbeleid 2012-2015 voorziet in zowel lokale als regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor
leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)’, ‘Bewegen op Recept’ en ‘project GEDRAG voor
(verslavings)preventielessen op scholen’. In aansluiting op de landelijke nota gezondheidsbeleid stelt de gemeente
een nieuwe lokale nota volksgezondheid 2017-2020 op.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording
Het verplichte lokale preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016, geregeld in artikel 43a van de Drank- en
Horecawet, is de wettelijke bekrachtiging van deze ambitie. Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie op
de aanpak van de alcoholproblematiek. Het plan heeft een looptijd van 2 jaar omdat een nieuw preventie- en
handhavingsplan afgestemd moet worden met andere preventieprogramma’s, zoals de nieuwe beleidsnota
Volksgezondheid 2017-2020. Vanaf dat moment lopen de beide plannen samen op in een vierjarige cyclus. Het
project GEDRAG is een aanbod van (verslavings)preventielessen dat wordt aangeboden aan alle scholen in de
gemeente Nunspeet. Hiermee wordt de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd bevorderd.
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Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord
In het Energieakkoord is afgesproken dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 volledig klimaatneutraal zal
zijn. Het is voor Nunspeet de stip aan de horizon. Voor 2020 is de gemeentelijke ambitie: 30% energiebesparing,
20% CO2-reductie en 20% Duurzame Energieproductie in 2020 ten opzichte van 1990. Om deze ambitie te
realiseren zet Nunspeet de komende 4 jaar in op het versnellen en opschalen van initiatieven in de gebouwde
omgeving (particuliere woningen). Naast de VNG investeert ook de gemeente in dit traject. Burgerparticipatie, het
betrekken van het (lokale) bedrijfsleven en het hebben van een Energieloket zijn voor de VNG drie toetspunten. In
2014 maakt Nunspeet een aanvang met het inrichten van een digitaal energieloket. In 2015 is het loket online om
het in 2016 en 2017 verder uit te bouwen. Belangrijke betrokken partijen zijn lokale bedrijven (energie, bouw en
wonen gerelateerd) en actieve burgers.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)
De gemeente Nunspeet spant zich in om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers
(energieambassadeurs) van de grond te krijgen. Afgelopen periode is hier een aanzet toe gegeven. Komende
bestuursperiode moet een collectief van samenwerkende lokale partijen (bedrijfsleven en actieve burgers) een feit
zijn. De gemeente doet dit door het voor het voetlicht brengen van goede voorbeelden, partijen bijeen te brengen,
te enthousiasmeren en te verleiden. Instrumenten hierbij zijn de duurzaamheidslening en ambtelijke ondersteuning.
De gemeente Nunspeet stelt zich ten doel de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad (9.829
woningen) met gemiddeld 1% per jaar te verbeteren. In de periode 2010 – 2013 isoleerden 338 woningeigenaren
(met isolatiesubsidie) hun woning. In de periode 2014 – 2015 (tot aan peildatum (01.08.2015) kwamen daar 282
woningeigenaren bij. De komende 3 jaar is het doel van minimaal 250 particuliere koopwoningen de energetische
kwaliteit te verbeteren. Een uitdaging nu de provinciale isolatiesubsidie komt te vervallen.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater
In 2016 is de hemelwatervisie opgesteld. Hieruit volgen maatregelen om wateroverlast terug te dringen en te
voorkomen. Daarnaast wordt bij nieuwbouw standaard gescheiden. Bij reconstructies, renovaties en
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herinrichtingen is de insteek om af te koppelen. Uit de visie volgen maatregelen die in 2016, 2017 en later worden
geïmplementeerd.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid
Het Energieakkoord stelt dat de nieuwbouw (gemeentelijke gebouwen) vanaf 2018 energieneutraal zal zijn. De
(lokale) overheid is hiermee een voorbeeld voor andere partijen. Op weg hier naar toe investeert Nunspeet in
zonnepanelen voor haar huidige gebouwen. Vanaf 2016 maakt Nunspeet een start met de realisatie hiervan. In
2017 wordt dit verder uitgevoerd.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Wat willen we bereiken?
Budgetten Programma 4

Taakvelden
4.1 Volksgezondheid

Geld
Er is voor 2017 (en 2018) een bedrag van € 11.000,-- beschikbaar gesteld voor de vervanging van alle 14
AED’s van de gemeente Nunspeet. De AED’s die in de openbare ruimte zijn opgehangen, maken onderdeel
uit van Hartveilig Wonen. Hartveilig Wonen heeft de geplande vervanging in 2017 niet uitgevoerd.
Vervanging zal in 2018 plaatsvinden. Voorgesteld wordt deze €11.000 over te hevelen naar 2018.
Op basis van de vastgestelde beleidsnota Volksgezondheid wordt op dit moment vorm en inhoud gegeven
aan een uitvoeringsprogramma Volksgezondheid. Onze verwachting is dat deze uitvoeringsprogramma in
januari /februari van 2018 wordt vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma voorziet in concrete activiteiten ter
bevordering van de volksgezondheid. Deze overheveling heeft betrekking op (laten) uitvoeren van deze
beoogde activiteiten. Voorgesteld wordt €10.000 over te hevelen naar 2018.
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4.2.1 Riolering financiën

Geld

4.2.2 Riolering OR

Geld

4.2.3 Riolering Infra

Geld

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Geld

4.4.1 Milieubeheer BeM

Geld

4.4.2 Milieubeheer ROV

Geld
Begin 2017 zijn gelden gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Diverse
werkzaamheden zijn wel opgestart in 2017 maar worden definitief uitgevoerd in 2018 en alsdan
gefactureerd. Voorgesteld wordt het resterende budget Duurzaamheid van €105.500 over te hevelen naar
2018.
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4.4.3 Milieubeheer VTH

Geld

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Geld

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator

Eenheid

Jaarrek
. 2015

Begr
.
2016

Begr
.
2017

1e
Hoofdlijne
n
rapportage

2e
Hoofdlijne
n
rapportage

3e
Hoofdlijne
n
rapportage

Omvang huishoudelijk
restafval

Kg/inwone
r

196

193

190

**

**

**

Omvang GFT

Kg/inwone

166

168

170

**

**

**

Omvang papier

Kg/inwone

46

47

48

**

**

**

Hernieuwbare
elektriciteit

%

*

*

*

1,03%

0,90%

0,90%

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

Aantal

1.067

1.06
7

1.00
0

1000

932

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

Aantal GO
5-jarigen

353

363

350

350

287

Aantal GO
13-jarigen

122

120

120

120

317

0

0

5.00
0

500

6213,25

Verstrekte
afkoppelsubsidie

€

9104,25

* Informatie indicator
niet bekend.
** Verantwoording bij
de jaarrekening
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Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
Wat willen we bereiken?
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting
Het huidige beleid verouderde verlichtingsarmaturen vervangen door Led-armaturen wordt gecontinueerd en zo
mogelijk geïntensiveerd om daarmee de gewenste energiebesparing te bewerkstelligen.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen
Komende bestuursperiode wordt invulling gegeven aan de ‘Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012’.
Dit plan gaat ervan uit dat er maximaal 5 laadpalen per jaar worden aangelegd. De fysieke aanleg, het beheer en
het onderhoud komen bij een marktpartij te liggen. Op dit moment loopt hiertoe provinciebreed een
aanbestedingstraject. De gemeente betaalt eenmalig een bedrag ter realisatie van een laadpunt. Realisatie van
laadpunten voor fietsen en scootmobielen ligt eenvoudiger en wil de gemeente geheel aan de markt overlaten.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden
Het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is nagenoeg afgerond. Bezien wordt in hoeverre
uitbreiding en/of aanvulling nog nodig is de komende jaren. Indien nodig zullen nadere voorstellen worden gedaan.
In de voorgaande jaren is al een forse slag gemaakt, met name met de aanleg van een aantal ‘ommetjes’.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen
De komende bestuursperiode worden initiatieven voor het gebruik van de markt gestimuleerd. Op een proactieve
wijze wordt getracht hier verder vorm aan te geven.

44

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet
In 2017 wordt een herinrichtingsplan uitgewerkt voor het gebied van de Brink in Elspeet.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met
achterstand tot de arbeidsmarkt
Een bewaakte fietsenstalling kan bijdragen aan het stimuleren van het fietsgebruik en het
verkeersveiligheidsgevoel. In 2016 is in kaart gebracht of er behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling. Daarbij
is gekeken naar de mogelijke locaties en de behoefte. In ieder geval is onderzoek verricht in de stationsomgeving
en het centrum. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen verdere acties ondernomen worden.
Daarbij valt te denken aan inzet in de bewaakte fietsenstalling van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang
Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk
Deze bestuursperiode wordt de oostelijke rondweg gerealiseerd. Er zal gekeken worden over de mogelijkheid tot
ondertunneling van de Eperweg. Er zal inzicht worden gegeven in de kosten van de aanleg daarvan en de
dekkingsmogelijkheden zullen in kaart worden gebracht.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Advies uitbrengen met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming westelijke rondweg
(inclusief mogelijkheid fietstunnel)
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Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid
In 2017 wordt een onderzoek naar de (verkeers)problematiek in de stationsomgeving onderzocht. Daarbij zal ook
gekeken worden naar de aanleg van een (fiets)tunnel.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding
Ook de komende periode zullen maatregelen op het gebied van communicatie en educatie uitgevoerd worden.
Daarbij moet in ieder geval gedacht worden aan het uitvoeren van maatregelen voor de diverse doelgroepen en
leeftijdscategorieën (praktisch verkeersexamen en BROEM ritten).

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Geen betaald parkeren

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet
In 2016 is een gedeelte van de parkeerschijfzone achter het gemeentehuis aan de Ds. Martinuslaan opgeheven. In
2017 zal, en daarna, een evaluatie hiervan plaatsvinden.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten
De komende bestuursperiode zal de verkeers- en parkeerproblematiek worden onderzocht. De aanleg van extra
parkeermogelijkheden wordt nader bezien en indien mogelijk uitgevoerd. In 2016/2017 zal een openbaar
parkeerterrein op de hoek Ganzenakker/Nunspeterweg worden aangelegd. In 2017 zal zo nodig de entree van
Vierhouten worden heringericht.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief
Samen met partners en belanghebbenden gaan we na waar mogelijkheden zijn om een evenemententerrein te
realiseren.

Stand van zaken
In het collegeprogramma is opgenomen dat de realisatie van een evenemententerrein wordt gefaciliteerd
als zich kansen voordoen, eventueel via particulier initiatief. Omdat er via particulier initiatief geen kansen
hebben voorgedaan zijn er geen concrete acties ondernomen.

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Wat willen we bereiken?
Budgetten Programma 5

Taakvelden
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

Geld
Vanwege de complexiteit in de voorbereiding (hydraulische berekening en bepalen diepte van het te
realiseren IT-riool) is de aanbesteding van de Oenenburgweg doorgeschoven naar januari/februari 2018.
Voorgesteld wordt €150.000 over te hevelen naar 2018.
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5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

Geld

5.2 Parkeren

Geld

5.4 Economische havens en waterwegen

Geld

5.5 Openbaar Vervoer

Geld

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator

Eenhei
d

1e
Hoofdlijne
n
rapportag
e

2e
Hoofdlijne
n
rapportag
e

3e
Hoofdlijne
n
rapportag
e

Ziekenhuisopna
me na
verkeersongeval
met een
motorvoertuig

%

20%

11%

*

**

**

**

Overige
vervoersongevall
en met een
gewonde fietser

%

*

16%

*

**

**

**

Gerealiseerd
onderhoudsnivea
u asfalt

CROWNorm

5,2

5,6

5,8

5,8

5,8

5,8

Gerealiseerd
onderhoudsnivea
u elementen

CROWNorm

7,1

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Fietspaden beton

Kilomet
er

61,4

62,5

62,8

62,5

62,5

62,5

Fietspaden
overig

Kilomet
er

139,4

140

140,2

140,2

140,2

140,2

Lantaarns

Aantal

4.509

4.520

4.535

4520

4.525

4.525

Beheerpla
n gevolgd

Volgens
beheerpla
n

Volgens
beheerpla
n

Volgens
beheerpla
n

Volgens
beheerpla
n

Volgens
beheerpla
n

6,70%

20%

22,50%

20%

20%

20%

Gerealiseerd
onderhoud
openbare
verlichting
LED verlichting

%

Jaarrek.
2015

Begr.
2016

Begr.
2017

* Informatie
indicator niet
bekend.
**
Verantwoording
49

bij de
jaarrekening.
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Programma 6. Veiligheid
Wat willen we bereiken?
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste
ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm
De gemeente blijft zich actief inzetten om te voldoen aan de wettelijke aanrijtijden van de ambulance in de
gemeente. Het omzetten van de tijdelijke ambulancepost naar een vaste ambulancepost binnen de gemeente is de
ambitie.

Stand van zaken
De ambulancedienst Witte Kruis heeft van begin september 2017 een VWS-locatie op recreatiepark
Waldpark aan de Elspeterweg. Er is op het park een onderkomen van waaruit de ambulance kan uitrukken.
De post is geen vaste standplaats maar een locatie waar een ambulance voorwaarde scheppend
gestationeerd wordt.

Wat willen we bereiken?
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen
In 2014 is een nieuw onderhoudscontract gesloten voor beheer en onderhoud van de Automatische Externe
Defibrillatoren (AED’s) vallend onder het concept Hart Veilig Wonen. Zo mogelijk worden alle AED’s van de
gemeente hierin ondergebracht. Om het bereik van Hart Veilig Wonen te vergroten, worden enkele AED’s die nu in
gebouwen hangen naar buiten verplaatst om 24-uursbereikbaarheid te garanderen. In Elspeet zet de gemeente in
op behoud van de First Responder Brandweer en het concept Hart Veilig Wonen. Burgerinitiatieven tot aansluiting
bij het concept zullen worden aangemoedigd.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht)
Er zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet en werkwijze van de wijkagenten in het politieteam
Veluwe Noord. De gemeente gaat voor een wijkgerichte inzet.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
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Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal
Veiligheidsplan
De gemeente in het politieteam Veluwe Noord hebben eind 2015 een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2016-2019
vastgesteld. Het plan zal op een breed veiligheidsterrein bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. Een
actieve rol van de samenleving is voor ons een belangrijk uitgangspunt. In het plan zijn 5 prioriteiten benoemd, te
weten leefbaarheid in de wijk, overlast verwarde personen (inclusief jeugd), high impact crimes, maatschappelijke
ondermijning en radicalisering. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsplan IVP opgesteld.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en
eindtijden)
De geluidsoverlast bij (buiten)evenementen dient binnen de vastgestelde grenzen te blijven. Bij deze evenementen
zal in deze bestuursperiode het toezicht specifiek hierop gericht zijn en zo nodig zal handhavend worden
opgetreden.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid
Uitgangspunt is dat de jaarwisseling een feest moet blijven. Negatief gedrag en buitensporige overtredingen van de
wet zijn niet gewenst en worden hard aangepakt. Samen met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen maakt de
gemeente jaarlijks afspraken om de jaarwisseling in orde te laten verlopen.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer
Bij brand en ongevallen kan de burger rekenen op professionele hulp door ons brandweerkorps. De regionalisering
mag geen gevolgen hebben voor het kwaliteitsniveau van onze brandweerzorg en het welbevinden van het korps.
Vanaf 1 januari 2017 zal In de gebied gebonden commissie Veluwe West de kwaliteit en de positie van de
vrijwilligers bewaakt worden.
De reorganisatie van de VNOG is op 1 januari 2017 afgerond. De verdere uitrol van VNOG Risicogericht zal in de
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komende jaren plaatsvinden.
Jaarlijks wordt aan de hand van het jaarverslag van de VNOG verantwoording afgelegd.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Wat willen we bereiken?
Budgetten Programma 6

Taakvelden
6.1 Crisisbeheersing en brandweer

Geld

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Geld

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Geld

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator

Eenheid

Jaarrek
. 2015

Begr
.
2016

Begr
.
2017

1e
Hoofdlijnen
rapportage

2e
Hoofdlijnen
rapportage

3e
Hoofdlijnen
rapportage

Verwijzingen Halt

Aantal
per
10.000
jongeren

0,66

0,66

0,66

0,66

**

**

Harde kern
jongeren

Aantal
per
10.000
inwoners

*

*

*

**

**

**

Winkeldiefstallen

Aantal
per
1.000
inwoners

*

*

*

**

**

**

Geweldsmisdrijven

Aantal
per
1.000
inwoners

*

*

*

**

**

**

Diefstallen uit
woningen

Aantal
per
1.000
inwoners

3,34

2,43

2,43

0,84

1,00

**

Vernielingen en
beschadigingen (in
de openbare
ruimte)

Aantal
per
1.000
inwoners

*

*

*

**

**

**

Overleg verwarde
personen

Aantal

12

12

12

4

8

**

Geregistreerde
verkeersongevallen

Aantal

328

328

328

**

**

**

Uitrukken
brandweer /
ambulance

Aantal

195

195

195

**

**

**

Opkomsttijden
binnen de norm

%

67%

67%

67%

**

**

**

Risicobedrijven

Aantal

0

0

0

0

0

0
54

binnen de
gemeente
(crisis)Incidenten
(GRIP1)

Aantal

0

0

0

0

0

0

* Informatie
indicator niet
bekend.
** Verantwoording
bij de jaarrekening.
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Programma 7. Sport, cultuur en recreatie
Wat willen we bereiken?
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’
In aansluiting op de Gelderse Sportambitie heeft de gemeente Nunspeet een aanvraag voor een subsidie
ingediend onder de noemer Noord-Veluwe Fietst! Locatie Nunspeet. Insteek is te faciliteren in een voorziening ten
behoeve van drie fietsverenigingen in Nunspeet. De subsidieaanvraag is door de Provincie afgewezen. Op dit
moment wordt onderzocht of er aansluiting kan worden gevonden bij de revitalisering van sportpark Wiltsangh.

Stand van zaken
Over de afwijzing van de ingediende subsidieaanvraag van de Provincie is de gemeenteraad van Nunspeet
in september 2016 schriftelijk geïnformeerd. Daarbij is aangegeven de gemeenteraad nader te zullen
informeren over de impact van dit besluit in relatie tot de revitalisering van het sportpark. In de afgelopen
periode hebben meerdere gesprekken met deze verenigingen plaatsgevonden, waarbij wordt onderzocht of
en zo ja in welke mate aansluiting gevonden kan worden binnen de (kaders van) revitalisering van
sportpark Wiltsangh. De vereniging werkt op dit moment mogelijkheden verder uit. Wij verwachten de raad
in het eerste kwartaal van 2018 hierover te kunnen informeren.

Wat willen we bereiken?
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen
Stimulering van sport en bewegen is een belangrijk middel als het gaat om volksgezondheid, leefbaarheid en
sociale samenhang. Om dit te stimuleren neemt de gemeente vanaf 2012 deel aan de Rijksregelingen impuls
Brede Scholen, sport en cultuur (kort gezegd de combinatiefunctionarissen) en buurtsportcoaches. In 2016 heeft
de gemeente Nunspeet (extern) onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en baten van deze rijksregelingen.
Daarbij zijn ook aanbevelingen gedaan over de inzet in de toekomst. Deze aanbevelingen hebben geleid tot een
doorontwikkelde aanpak met een centrale focus op het stimuleren van een gezonde leefstijl, waarbij specifieke
aandacht wordt gegeven op de kwetsbare (doel)groepen van alle leeftijden. Onderdelen zijn bijvoorbeeld
(continuering van) Jongeren op Gezond Gewicht en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, door middel van de
methode ‘Bewegen Samen Regelen’. Tegelijkertijd worden de rijksregelingen ook breder ingezet binnen het sociaal
domein, om, als onderdeel van de transformatie, een bijdrage te leveren aan specifieke doelstellingen op het
gebied van bijvoorbeeld participatie en het terugdringen van eenzaamheid. In 2017 zal gestart worden met deze
(ver)nieuw(d)e aanpak.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking
In het uitvoeringsprogramma sportstimulering (2014) is een aparte subsidieregeling gestart voor verenigingen met
een zogenoemd G-elftal. Tevens is de gemeente voor het schooljaar 2015-2016 een pilot Special Heroes gestart
(een interventie van Nunspeetse sportverenigingen in samenwerking met de scholen voor (voortgezet) speciaal
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(basis) onderwijs). De insteek is om deze pilot met een jaar te verlengen tot de zomer van 2017. Achterliggende
reden hiervan is dat - onder aanvoering van de gemeente Nunspeet en in samenspraak met Harderwijk, MEEVeluwe, Gelderse Sport Federatie en Hogeschool Windesheim - in 2017 onderzoek wordt uitgevoerd naar vraag
en aanbod voor (potentiële) sporters met een beperking. Op basis van deze uitkomsten en de uitkomsten van de
tweejarige pilot Special Heroes willen wij verder in 2017 bezien of (en zo ja op welke manier) het gemeentelijk
beleid hierop aangepast moet gaan worden. Daarbij is het ook mogelijk om aan te sluiten op het rijksbeleid om
deze specifiek doelgroep beter te ondersteunen, bijvoorbeeld via de regeling Grenzeloos Actief.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland
Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de Programmabegroting zal in 2017 nader
uitwerking plaatsvinden van nieuwbouw van het zwembad aan de Wezenland in Nunspeet. Het jaar 2017 zal
voornamelijk in het teken staan van voorbereiding om te komen tot een aanbesteding, als mede de
aanbestedingen op zichzelf.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh
Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de Programmabegroting zal in 2017 nader
uitwerking het Masterplan Revitalisering van sportpark Wiltsangh. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan
een programma van eisen van de sporthal/turnhal, verdere concretisering van de wenselijke en noodzakelijke
voorzieningen en (wellicht) een aanbesteding van de nieuwe sporthal/turnhal met aanvullende voorzieningen.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging
Vierhouten
In 2016 heeft aanvullende besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de tennisverenigingen in Elspeet en
Hulshorst. Wat betreft voetbalvereniging in Vierhouten zal, op basis van de onderzoek van verschillende
scenario’s, in het jaar 2017 nadere besluitvorming gaan plaatsvinden. In 2016 zullen de drie tennisbanen in
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Hulshorst vervangen worden. Dit wordt grotendeels gefinancierd uit de middelen van de tennisvereniging. De
tennisvereniging Elspeet heeft voldoende middelen om de lening af te lossen.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen
In 2014 is een uitvoeringsprogramma sportstimulering (voortkomend uit de vastgestelde strategische beleidsnota
‘Sporten en Bewegen 2013-2016’) opgesteld. Als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma zullen vanaf 1 januari
2017 de subsidiemogelijkheden voor jeugdleden van sportverenigingen zijn afgebouwd. De vrijkomende middelen
voor het jaar 2017 worden toegevoegd aan het budget van eenmalige subsidies aan sportverenigingen én het
budget sportstimulering (ten behoeve van sporters met een beperking).

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet
Op basis van de verkregen input vanuit de startnotitie en de daarop volgende kadernotitie sportaccommodaties in
Nunspeet zal in het voorjaar van 2017 een beleidsnota Sportaccommodaties gemeente Nunspeet ter
besluitvorming worden voorgelegd.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief
De gemeente Nunspeet wil een moderne overheid zijn, waarin wordt uitgegaan van de kracht, mogelijkheden en
initiatieven van mensen zelf. Burgerinitiatieven zijn daarin dan ook van groot belang. Om die reden stimuleert de
gemeente de verdere ontwikkeling van een museum in Elspeet. De gefaseerde realisatie van dit initiatief is
inmiddels vergevorderd zal in 2017 worden doorgezet en waar mogelijk ondersteund door de gemeente.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners
De gemeente continueert het huidige, hoge niveau van de basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur.
Daarnaast stimuleert zij het culturele verenigingsleven. Om de deelname aan kunst en cultuur voor jeugd en
jongeren en zij die beperkingen ondervinden tot deelname te stimuleren wordt er ingezet op een
combinatiefunctionaris (cultuurmakelaar). Naast een doel op zich is cultuur namelijk ook een belangrijk middel om
te participeren in de samenleving. Het verder uitdiepen van de verbindingen tussen cultuur en beleidsterreinen als
Wmo en minimabeleid heeft dan ook een grote prioriteit. De cultuurnota uit 2015 vormt de leidraad voor deze
werkzaamheden.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars
In het verlengde van de realisatie van het kunstsnoer en in samenwerking met de ‘Stichting Nunspeet uit de kunst’
wordt met ondernemers(verenigingen) en overlegorganen gesproken over de mogelijkheden om leegstaande
winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars - tijdelijk - beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van
deze gesprekken en overleggen zal dit in 2017 leiden tot concrete vervolgstappen. Creatieve industrie is een
sector die veel kansen biedt. Op deze manier krijgt het economisch klimaat van Nunspeet een impuls en wordt de
aantrekkingskracht op met name toeristen vergroot

Stand van zaken
Momenteel (december 2017) loopt een verzoek van de Stichting Nunspeetse School voor het gebruik van
de toegangsruimte van de toren van het Transferium. Het verzoek is in de plaats gekomen van een zelfde
verzoek maar dan voor een inmiddels weer verhuurd pand in de Dorpsstraat.
Verder ligt er een verzoek van de Nunspeetse ondernemer om leegstaande ruimten te benutten voor
kunstenaars.

Wat willen we bereiken?
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en
koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte
De Nunspeetse historische en culturele kenmerken worden vorm en inhoud gegeven onder de vlag van ‘Nunspeet
Kunstenaarsdorp’. De gemeente stimuleert de gemeenschap om activiteiten te ontwikkelen die hierop aansluiten.
Zo komt de cultuurhistorische identiteit naar voren in de activiteiten van het Noord-Veluws Museum en is er een
kunstmenu voor het primair onderwijs. Regionaal wordt ingezet op verlenging van het provinciale cultuur- en
erfgoedpacht voor de periode 2017-2020, waaruit ook diverse projecten (kunnen) voortvloeien. Vanzelfsprekend
wordt de sterke infrastructuur die op dit gebied in Nunspeet aanwezig is – zoals verenigingen en stichtingen –
gekoesterd en gestimuleerd.
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Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat
als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is
Met ingang van 2016 is het gemeentelijke budget voor het muziekonderwijs verlaagd. Via de inzet van de
combinatiefunctionaris heeft er een efficiencyslag plaats gevonden, waarbij bovendien nieuwe
financieringsbronnen worden aangeboord. Het streven is om dit in 2017 verder uit te bouwen en daarnaast de
samenwerking met lokale partijen (zoals muziekverenigingen) te versterken.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra
aandacht heeft voor ouderen en jeugd
De nieuwe bibliotheekwet die op 1 januari 2015 is ingegaan, gaat uit van een andere rol van de bibliotheek: meer
focus op connectie en minder op collectie. De bibliotheek heeft daarmee een rol gekregen in bijvoorbeeld het
bestrijden van laaggeletterdheid en het aanleren van mediawijsheid. Voor Nunspeet betekent dit (in samenwerking
met Harderwijk, Putten en Ermelo) andere subsidieafspraken met Bibliotheek Noordwest Veluwe. Uitvoering geven
aan de nieuwe Bibliotheekwet door het tot stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen
met (potentiële) partners staat daarin centraal. Omdat deze transitie vraagt om een andere manier van werken en
daardoor tijd kost, blijft de gemeente de bibliotheek daar in regioverband bij begeleiden.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken
De gemeente wil een voortzetting van het huidige kwaliteitsniveau basis plus conform het vastgestelde
Groenbeleids- en beheerplan 2011-2017 bij de toegangswegen, begraafplaatsen en de parken.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur
te vergroten

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte
Via dorpsverenigingen en wijkplatforms wordt vanaf 2016 de mogelijkheden nagegaan om de bewoners
zelfwerkzaamheden te laten uitvoeren in de openbare ruimte.

Stand van zaken
Maakt onderdeel uit van nieuwe groenbeleidsplan 2018-2028. Voorbereiding hiervan is gestart in 2017 met
o.a. nulmeting en interviews stakeholders. Ook zal nader onderzocht worden of wijkbeheer of buurtbeheer
hierin betrokken zal worden.

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Wat willen we bereiken?
Budgetten Programma 7

Taakvelden
7.1 Sportbeleid en activering

Geld

7.2.1 Sportaccomodaties BeM

Geld
Onderhoudsbudget Sport- en recreatiecentrum De Brake maakt onderdeel uit van de vastgestelde dekking
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om te komen tot exploitatie /nieuwbouw van het zwembad en revitalisering van het sportpark. Daarom wordt
voorgesteld dit bedrag van €422.000 over te hevelen naar 2018.

7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte

Geld

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Geld
De nieuwe programmaperiode voor het Cultuur- en Erfgoedpact loopt van 2017 tot 2020 maar kon pas 1
december 2017 bij de provincie worden ingediend. De start van extra activiteiten voor Nunspeet
Kunstenaarswerk loopt gelijk op met de start van de nieuwe programmaperiode van het Cultuur- en
Erfgoedpact 2017 – 2020. Voorgesteld wordt de budgetten van €5.000 en €5.065 over te hevelen naar
2018.
In afwachting van de afwikkeling van het faillissement van de muziekschool moeten de resterende middelen
worden gereserveerd. Voorgesteld wordt dit budget van €74.000 over te hevelen naar 2018.
In het collegeprogramma 2014-2018 is een bezuiniging aangekondigd van €10.000 op het budget voor de
jaarlijkse subsidie amateurkunstvereniging. het beschikbare budget is daarmee sinds 1 januari 2017
gehalveerd van €20.000 naar €10.000. De aanvragen 2018 betreffen een bedrag van €14.360. Omdat
slechts €10.000 beschikbaar is dient er een korting te worden toegepast. Doordat vanuit 2017 ruimte is een
bedrag van €4.000 over te hevelen naar 2018 kan er incidenteel aanvullende subsidie komen. Voorgesteld
wordt dit bedrag over te hevelen naar 2018.

7.4 Musea

Geld

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Geld

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

62

Geld

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

Geld

7.6 Media

Geld

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Geld
Er is sprake van overschrijding van het budget. Dit met name als gevolg van deelname aan Meimaand
Fietsmaand (tekort van € 11.000,--) en omdeer meer als gevolg van het haalbaarheidsonderzoek van een
kabelbaan over het Veluwemeer.
Door weersomstandigheden zijn de geplande schilderwerkzaamheden van het Transferium niet uitgevoerd.
Voorgesteld wordt dit budget van €2.250 over te hevelen naar 2018.

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Geld

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam
indicator

Eenheid

Jaarrek
. 2015

Begr
.
2016

Begr
.
2017

Niet
sporters

% Kind
(inactief)

8%

8%

8%

8%

8%

8%

% Jongeren
(inactief)

7%

7%

7%

7%

7%

7%

%
Volwassenen
(inactief)

7%

7%

7%

7%

7%

7%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

% Ouderen
(inactief)

1e
Hoofdlijnen
rapportage

2e
Hoofdlijnen
rapportage

3e
Hoofdlijnen
rapportage
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Programma 8. Economische zaken
Wat willen we bereiken?
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris zet in op goede bereikbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid. Hiertoe wordt
periodiek met ondernemersverenigingen overleg gevoerd, vinden bedrijfsbezoeken plaats en krijgt de kwaliteit van
de gemeentelijke website voortdurend aandacht.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting
sociale werkvoorziening
De Participatiewet (per 1-1-2015) biedt nieuwe instrumenten, zoals beschut werken en loonkostensubsidies.
Mensen met een arbeidsbeperking zullen hiermee gerichter aan werk worden geholpen. Hierbij wordt een job
coach/re-integratieconsulent ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking en ter ondersteuning van werkgevers.
Er volgt, op basis van een regionaal onderzoek, een advies over de toekomst van de sociale werkvoorziening.
Regionale samenwerking vindt plaats via Match, de Stedenvierkant en de Inclusief Groep.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in
dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt
De gemeente Nunspeet zal ook de komende bestuursperiode stage-/werkplekken aanbieden aan leerlingen van
het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de gemeente Nunspeet in haar kwaliteit als werkgever op grond van de
Participatiewet arbeidsgehandicapten in dienst (moeten) nemen. De volgende aantallen indienstneming
arbeidsgehandicapten wil de gemeente halen: 2017: 3 fte en 2018: 4 fte.

Stand van zaken
Gemeente Nunspeet biedt als werkgever regelmatig stageplaatsen aan voor scholieren/studenten en
werkervaringsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In het kader van de regeling
Generatiepact zijn op de vrijgekomen formatie medewerkers uit de doelgroep "afstand tot de arbeidsmarkt"
aangenomen.
Daarnaast hebben we tot en met heden 1,8 extra banen (van de gewenste 4) gerealiseerd in het kader van
de wet Banenafspraak en Quotumheffing.
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Op dit moment is 1 plek ingevuld door middel van een werkervaringsplaats/stage vanuit de doelgroep. Door
het college is besloten om deze werkervaringsplaats begin 2018 om te zetten in een tijdelijke aanstelling
(half jaar) voor 0,94.
Door de raad is een bedrag van € 40.000,= toegekend om in 2018 nog circa 1,5 á 2 banen voor de
doelgroep te realiseren.

Wat willen we bereiken?
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met
regionale promotie
Bovenlokale c.q. regiopromotie en marketing wordt geregeld door VisitVeluwe. Binnen dat concept wil de
gemeente stevig inzetten op gerichte promotie en marketing voor het ‘merk’ Nunspeet uit de Kunst via nauwe
samenwerking met de Stichting Nunspeet uit de Kunst. Deze stichting zorgt ook voor invulling van het lokale
gastheerschap (VVV-functie).

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet
Het onderzoek naar een geschikte locatie voor plaatsgebonden bedrijvigheid in Elspeet wordt in 2017 voortgezet
en zo mogelijk afgerond. Wat bedrijventerrein De Kolk betreft hoopt de gemeente in 2016 te kunnen starten met de
aanleg van de oostelijke rondweg.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Breedband in het buitengebied
Op 22 juni 2016 heeft ook de gemeente Nunspeet – en overige gemeenten op de Noord- en Oost-Veluwe - met
(Communication Infrastructure Fund) CIF een convenant getekend, die de weg vrijmaakt om met de
inschrijfperiode en de aanleg van breedband in het buitengebied van start te gaan.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
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Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie
Instandhouding van de schaapskudde stimuleert de gemeente via voortzetting van de bestaande gemeentelijke
subsidie (met inbegrip van de gefaseerd ingevoerde subsidiekorting tot een maximum van € 10.000,- tot en met
2017) aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN). Voorts wordt instandhouding van de kudde
bevorderd door de begrazingsovereenkomst met financiële paragraaf tussen de gemeente en de SSGN. De SSGN
dient zelf activiteiten te ontplooien om eigen middelen te genereren Voor de bouw van een nieuwe schaapskooi
dient maatschappelijk en politiek draagvlak aanwezig te zijn.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en
natuur
De gemeente wil de kansen die de ligging aan het Veluwemeer biedt, beter benutten. Naast ‘Nunspeet uit de
Kunst’ kan de gemeente Nunspeet zich ook onderscheiden door ‘Nunspeet aan Zee’. Het gaat er vooral om de
kust gemakkelijker bereikbaar en aantrekkelijker te maken. Daarnaast faciliteert de gemeente – onder meer via
(wijziging van) het bestemmingsplan – de ontwikkeling van (verblijfs)recreatieve kwaliteitsontwikkelingen nabij het
water, die niet strijdig zijn met de natuurdoelstellingen en die inpasbaar zijn in het landschap. Dit doet zij in nauw
overleg met de provincie Gelderland. Kortom, langs het Veluwemeer ter hoogte van de gemeente Nunspeet moet
uiteindelijk sprake zijn van een aantrekkelijke hoogwaardige verblijfs- en dagrecreatieve zone.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’
Het programma Vitale Vakantieparken is een project van de Regio Noord-Veluwe (RNV) in het kader van het
regiocontract met de provincie Gelderland. Vanaf 2017 wordt daar – ook op lokaal niveau – verder invulling aan
gegeven.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
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Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum
Uiterlijk voor het voorjaar 2017 wil de gemeente samen met de Ondernemersvereniging Nunspeet (OVN) en
mogelijke bijdragen van derden een gratis Wi-Fi-netwerk in het dorpscentrum van Nunspeet (het marktplein)
realiseren.

Stand van zaken
Het college heeft op 5 december 2017 besloten de kosten van exploitatie, beheer en onderhoud van het
wifinetwerk op het marktplein voor haar rekening te nemen en een aanvullend krediet beschikbaar te stellen
voor het aanleggen van de mantelbuizen. Het wifinetwerk op het marktplein wordt volgens planning nu voor
het voorjaar van 2018 gerealiseerd.

Wat willen we bereiken?
Budgetten Programma 8

Taakvelden
8.1 Economische ontwikkeling

Geld

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld

8.4.1 Economische promotie BeM

Geld
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8.4.2 Economische promotie Financiën

Geld
Recreatieve heffingen: in NEO-verband is het voornemen uitgesproken om in 2018 onderzoek te verrichten
naar de forfaits ten aanzien van de toeristenbelasting. Hierbij worden tevens een aantal geplande controles
van 2017 betrokken. Voorgesteld wordt een budget van €6.000 over te hevelen naar 2018.

Beleids- en prestatie indicatoren
Naam
indicator

Eenheid

Jaarrek
. 2015

Begr
.
2016

Begr
.
2017

1e
Hoofdlijnen
rapportage

2e
Hoofdlijnen
rapportage

3e
Hoofdlijnen
rapportage

Functiemengin
g

%

*

*

*

*

*

*

Bruto
Gemeentelijk
Product

Verhouding
tussen
verwacht en
gemeten
product

*

*

*

*

*

*

Vestigingen
van bedrijven

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

*

*

*

1.357

1.357

2.819

* Informatie
indicator niet
bekend.
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Programma 9. Bestuur en ondersteuning
Wat willen we bereiken?
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente
De ambitie is als gemeente Nunspeet autonoom te blijven. Daar waar door samenwerking de bestuurskracht kan
worden vergroot, zal onze bijdrage worden geleverd. Het directe contact naar burgers, ondernemers en instellingen
vindt lokaal plaats. Wat betreft de beleidsontwikkeling is intergemeentelijke samenwerking mogelijk onder
voorwaarde van beleidsruimte voor onze gemeente. Voor de beleidsuitvoering, de ondersteuning en de
bedrijfsvoering kijkt de gemeente eveneens naar intergemeentelijke samenwerking. Voor elke intergemeentelijke
samenwerking vindt toetsing plaats op de vier K’s (kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen,
kostenefficiency en klantgerichtheid) en op goede mogelijkheden voor democratische legitimatie (controlerende
taak).

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering
Het project ‘Nieuwe Overheid’ is door de ambtelijke organisatie verder ontwikkeld en afgerond met als oogmerk
een optimale dienstverlening aan de burger. Het project deregulering is conform startnotitie in uitvoering.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc.
(inclusief terugkoppeling aan raad)
Jaarlijks verschijnt een Kwaliteitsjaarplan, waarin ook het voorafgaande jaar wordt verantwoord. Dat plan geeft een
beeld van de voor dat jaar te ontwikkelen activiteiten op het terrein van kwaliteitszorg en bevat bovendien een
“onderzoekskalender” waarin de verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden zijn verzameld. Het
Kwaliteitsjaarplan (inclusief resultaten van gehouden onderzoeken) wordt ter kennisname aangeboden aan de
commissie Algemeen Bestuur. Daarnaast krijgen sturingsaspecten en cultuurelementen aandacht in het
opleidingstraject ‘Resultaatgericht werken’ dat in het kader van Het Nunspeets Werken wordt uitgevoerd.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
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Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht
Burgers en bedrijven moeten uiterlijk 2017 alle zaken met de gemeente digitaal kunnen afhandelen. Dit strookt met
de visiebrief uit 2013 van minister Plasterk over de digitale overheid 2017. Deze doelstelling komt dichterbij. Het
digitale kanaal heeft de voorkeur, maar het gaat persoonlijk waar het moet.Met de nieuwe applicatie voor
publiekszaken, worden veel producten en diensten van publiekszaken zaakgericht afgehandeld met het e-loket op
de website als startpunt.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting
Bij de programmabegroting 2015-2018 is een start gemaakt met een ‘SMARTI’ (specifiek, meet-baar,
aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden en impact) opgestelde meerjarenbegroting. Het is een ontwikkeltraject,
waarbij het coalitieakkoord en het collegeprogramma de basis vormen voor de programmabegroting. In de
commissie M&M van 9 juni 2016 is de raad geïnformeerd over de verwerking van de wijzigingen BBV (Besluit
Begroting en Verantwoording). Eén van de wijziging richt zich op een uniforme basisset van beleidsindicatoren. De
bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren worden opgenomen bij de begroting en de jaarstukken.
Daarnaast zal in samenspraak met een delegatie van de raad de huidige set indicatoren worden herzien/uitgebreid
in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid
Bij de behandeling van de belastingverordeningen komen via het lastendrukoverzicht de tarieven van de algemene
heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) tot uitdrukking, de zogenaamde gemeentelijke woonlasten. Het
uitgangspunt is dat de taakvelden afvalinzameling/-verwerking en riolering 100% kostendekkend zijn door de
afvalstoffen- en rioolheffing. De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt in principe alleen
verhoogd voor de inflatie.

Stand van zaken

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
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Wat willen we bereiken?
Budgetten Programma 9

Taakvelden
9.1 Bestuur

Geld

9.10 Mutaties reserves

Geld

9.2 Burgerzaken

Geld

9.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Geld

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

Geld

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

Geld
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Voor de aangifte Vennootschapsbelasting (VPB) 2016 is uitstel verleend tot mei 2018. Voor deze eerste
aangifte VPB is externe hulp ingeroepen. Afronding van deze werkzaamheden zal in het voorjaar 2018
plaatsvinden. Er is een overheveling van € 2.250 opgenomen.

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

Geld
In verband met slechte weersomstandigheden heeft zich niet de gelegenheid voorgedaan om de
schilderwerkzaamheden uit te voeren. Hiervoor wordt voorgesteld €10.900 over te hevelen naar 2018.
Na geluidsmetingen in 2017 is de huidige brandmeldinstallatie afgekeurd om in aanmerking te komen voor
certificering. Dit certificaat is een verplichting voor het gemeentehuis als openbaar gebouw. Een offerte voor
de oplossing is ontvangen op 15 december 2017. De uitvoering staat gepland begin 2018. Hiervoor wordt
voorgesteld €20.000 over te hevelen naar 2018.

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Geld
Diverse werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd. Deze budgetten dienen te worden overgeheveld. Het
gaat hier om een totaal budget van €188.000. Denk hierbij aan Zaakgericht werken, I-objecten, NAO
module, hardware en telefonie.

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Geld

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Geld
Betreft gelden inhuur KCC, loon naar werken en werkzaamheden die voorvloeien uit de RI&E die doorlopen
in 2018. Hiervoor wordt voorgelsteld €13.800, €10.000 en €11.000 over te hevelen naar 2018.
Het werk (in dit geval ondersteuning op het taakveld Onderwijs-Volksgezondheid) is tot zover (1-1-2018)
uitgevoerd. Het nog resterende bedrag, € 7.000,--, kan in 2018 efficiënt worden ingezet voor hetzelfde doel,
mede vooruitlopend op de vaste nieuwe Onderwijskracht die binnenkort begint. Voorgesteld wordt dit
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bedrag over te hevelen naar 2018.
Het college is voorgesteld de vacature voor de informatiemanager per januari 2018 via detachering in te
vullen. Het benodigde budget 2018 is hoger dan het beschikbare budget. Voorgesteld is een deel van het
beschikbare budget 2017 van €18.000 hiervoor in te zetten en over te hevelen naar 2018.

9.5 Treasury

Geld

9.61 OZB woningen

Geld
Gelet op de ontwikkelingen qua jurisprudentie met betrekking tot recreatieterreinen zijn deze objecten nog
niet getaxeerd per waardepeildatum 1 januari 2016. Deze werkzaamheden zullen in 2018 plaatsvinden.
Hiervoor zal een overheveling worden opgenomen.
De door de Waarderingskamer voorgeschreven nieuwe waarderingsmethodiek (van inhoud naar
oppervlakte) is een proces dat over diverse jaren uitgesmeerd dient te worden. De werkzaamheden voor
2017 zijn nog niet uitgevoerd en zullen in 2018 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om €15.000 over te
hevelen naar 2018.

9.62 OZB niet-woningen

Geld

9.64 Belastingen Overig

Geld

9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds

Geld
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Naar aanleiding van de tweede hoofdlijnenrapportage 2017 is een verhoging van de verwachte inkomsten
van € 464.000 (2016 € 102.000 en 2017 € 362.000) verwerkt. Deze verhoging is gebaseerd op de effecten
van de Septembercirculaire 2017. Naar aanleiding van de Decembercirculaire 2017 kan worden
aangegeven dat de uitkering over uitkeringsjaar 2016 wordt verlaagd met € 16.000,-. De uitkering over
uitkeringsjaar 2017 stijgt per saldo met 26.000,-. Per saldo stijgen de verwachte inkomsten Algemene
uitkering met € 10.000,--.
Na verwerking van deze stijging komen de inkomsten Algemene uitkering Gemeentefonds 2017 € 114.000,- lager uit dan geraamd. Oorzaak hiervan zijn de verschillen in de gehanteerde maatstaven bij het opstellen
van de begroting 2017 van de Algemene uitkering ten opzichte van de actuelere (soms al definitieve)
maatstaven die het ministerie gebruikt bij de berekening van de definitieve uitkering.
Aan het gemeentefonds worden stelposten toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra
uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze en moeten worden ingezet en moet
(nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2017 staat nog een bedrag van € 818.000
'geparkeerd'. Het betreffen de volgende (restant) budgetten.

AWBZ-maatregelen

€

54.000,--

Voorschoolse voorzieningen (incl. overheveling
2016)

€

53.000,--

Huish.hulptoelage (overheveling 2015 en 2016)

€ 711.000,--

Totaal

€ 818.000,--

Huishoudelijke hulptoelage (overheveling 2015 en 2016)
Door de colleges van de gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet is in 2015 een notitie vastgesteld
waarin besloten werd tot het opzetten van een algemene voorziening ‘Schoon en leefbaar huis’. De
financiële dekking van deze voorziening is onder ander de huishoudelijke hulp toelage. De realisering van
deze voorziening is uitgesteld omdat een grote thuiszorgaanbieder (TSN) failliet ging en de Centrale Raad
van Beroep (CRvB) met een uitspraak over de algemene voorziening zou komen. Inmiddels heeft de CRvB
in mei 2017 een uitspraak gedaan en zijn de voorbereidingen weer opgestart. De CRvB heeft o.a.
aangegeven dat niet het college maar de gemeenteraad (bij verordening) de hoogte van het eigen aandeel
vast moet leggen. De nieuwe Wmo verordening is 30 november 2017 door uw raad vastgesteld. Nadat de
verordening is vastgesteld, zal het college (planning: eerste kwartaal 2018) een besluit nemen over de
uitvoering van deze algemene voorziening. De laatste ontwikkelingen van het regeerakkoord worden daarbij
betrokken. Voorgesteld wordt de € 711.000,-- hiervoor op te hevelen naar 2018.
De andere 'geparkeerde' bedragen zijn niet besteed in 2017 en worden verwerkt in de jaarrekening 2017.

9.8 Overige baten en lasten

Geld
Op het onderdeel onvoorzien is sprake van een onderschrijding. Het verloop van de post onvoorzien is als
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volgt
Onvoorzien incidenteel
Stand per 1/1

€ 63.500

Af:
Secr. ondersteuning projecten

€ 17.100

Volleybalinstallatie sporthal Elspeet

€ 4.000

Huur locatie ambulancepost

€ 4.400

Saldo 31/12

€ 38.000

Onvoorzien structureel
Stand per 1/1

€ 25.400

Af:
Wijziging formatie functie
secretarieel POFO

€ 5.200

Saldo 31/12

€ 20.200

Ten aanzien van de gereserveerde kapitaallasten is sprake van een onderschrijding van € 113.000,-. Niet
alle opgenomen nieuw beleid is aangevraagd waardoor sommige investeringen doorgeschoven zullen
worden naar volgend jaar.

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld

Beleids- en prestatie indicatoren
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Naam indicator

Eenheid

Jaarrek
. 2015

Begr
.
2016

Begr
.
2017

1e
Hoofdlijnen
rapportage

2e
Hoofdlijnen
rapportage

3e
Hoofdlijnen
rapportage

Formatie

Fte per
1.000
inwoners

6,34

6,37

6,44

6,71

6,58

6,76

Bezetting

Fte per
1.000
inwoners

7,27

7,38

7,43

6,33

6,33

6,5

Apparaatskosten

Kosten per
inwoner

*

*

€ 251

**

**

**

Externe inhuur

Kosten als
% van
totale
loonsom +
totale
kosten
inhuur
externen

*

*

*

**

**

**

Overhead

% van
totale
lasten

*

*

*

**

**

**

* Informatie
indicator niet
bekend.

**
Verantwoording
bij de
jaarrekening
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(Investerings) kredieten
Investerings(kredieten)
Investerings (kredieten)

Stand van zaken investeringen
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132)

Geld

Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500)

Geld

Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212)

Geld

Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010)

Geld

Aankoop Weideweg 27 (7835012)

Geld

Asbestsanering gemeentegebouwen 139/15 (7820128)
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Geld

B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824)

Geld
Wordt uitgevoerd (mobiele data)

Back-up en uitwijkapparatuur 105204 (7002372)

Geld

Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982)

Geld

Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066)

Geld

Bijdrage bergbezinkbassin 06/12 (7722906)

Geld
kan nog niet afgesloten worden. Op dit moment loopt een onderzoek naar een claim van scheuren in een
woning door werkzaamheden bergbezinkbassin Oranjelaan.

Bovenweg 87-93 (7839011)
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Geld

Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 )

Geld

Buurtverkeersplan 2012 (7211956)

Geld

Centraal monitoringssysteem 108/16 (7002414)

Geld

CiVision Makelaar 113/13 (7002358)

Geld

Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126)

Geld

Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420)

Geld
Bijhouding werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd
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Digikoppeling 136/13 (7002368)

Geld
Koppelingen met digikoppeling moeten nog worden uitgevoerd voor het zaakgericht werken

Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146)

Geld

Duurzaamheidslening 128/14 (7723106)

Geld

Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566)

Geld

Elspeterbosweg 9 (7835020)

Geld
Woningbouwontwikkeling is niet mogelijk gebleken. Alternatieven worden onderzocht.

Energiebesp.gemeentewerf (7015420 )

Geld
Binnenkort wordt er een energiescan gedaan bij dit gebouw.
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Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080)

Geld

Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274)

Geld

Fietsroute Wiltsangh 128/15

Geld
Werkzaamheden zijn niet uitgevoerd, maar wordt betrokken bij uitwerkingsplan Sportpark Wiltsangh.

Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660)

Geld

Geluidsscherm geluidsw. Nsp.West 108/16 (7723108)

Geld

Geluidsscherm spoorweg (7210005)

Geld

GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398)
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Geld

Grasbetonstenen buitengeb. 111/2015 (7210482)

Geld

Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022)

Geld

Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280)

Geld

Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428)

Geld

Grootform. papierpr. en scanner 108/16 (7002418)

Geld
Vanwege overlijden leverancier uitgesteld. Wordt nu opgepakt

Grote zoutstrooier 108/16 (7015370)

Geld
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Hardware werkplekomgeving 148/14 (7002380)

Geld

Haverweg 18 172/2011 (7630684)

Geld
verdere uitvoering in 2018

Hekwerk rondom gemalen 120/13 (7722258)

Geld

Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246)

Geld

Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254)

Geld

Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270)

Geld
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Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250)

Geld

ICT werkplekken gemeentehuis 110/2015 (7002408)

Geld

Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348)

Geld

Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296)

Geld

Inrichting Schaarweide (7550012)

Geld

Ipads 111/2015 (7002398)

Geld
Wordt na onderzoek dit jaar opgepakt

I-pads raad 141/2012 (7001464)
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Geld

Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542)

Geld
De uitvoering van het project is vertraagd. Er kan nog geen cofinanciering gevonden worden bij de
provincie. Daar is het afhankelijk van.

Kwaliteitsimpuls Veluwetransferium 7/14 (7580298)

Geld

Leidingwerk pompputten 110/14 (7722264)

Geld

Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150)

Geld

Leidingwerk rioolgemalen 112/14 (7722268)

Geld

Lichtmasten 108/14 (7210926)
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Geld
De order kan worden afgesloten

Lichtmasten 108/16 (7210932)

Geld

Mobiele devices 108/16 (7002424)

Geld
Wordt na onderzoek dit jaar opgepakt

Nunspeets werken 101/14 (7000618)

Geld
Dit project is in 2016 t/m fase 5 afgerond. Fase 6 met een uitbreiding met 16 werkplekken wordt momenteel
gerealiseerd.

Nunspeets werken meubilair 101/14 (7000084)

Geld

Oeverbesch.vijver Poort v't Hul 140/2013 (7560056)

Geld

Omleggen riool Mosterdveen 21/2014 (7722272)
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Geld
Er zijn voor het omleggen van het riool extra werkzaamheden uitgevoerd: verwijderen putten, aanbrengen
extra leem tbv veenlaag natuurgebied Mosterdveen. De meerkosten bedragen hiervan € 45.000,-. Het
beschikbaar gestelde krediet is ten laste van de reserve bosexploitatie gebracht. Voorgesteld wordt de
meerkosten ook ten laste van de reserve bosexploitatie te brengen.

Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002)

Geld

Ondergrondse containers 101/11 (7721000)

Geld

Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110)

Geld

Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422)

Geld

Opwaardering div. programmatuur 150/13 (7002370)

Geld

Paaltjes met reflec.huisnummers (7211332 )
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Geld

Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102)

Geld

Piaggio 10816 (7015368)

Geld

Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278)

Geld

Pompen grote persrioolgemalen 108/16 (7722148)

Geld
Order kan worden afgesloten

Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362)

Geld

Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086)

Geld
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Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284)

Geld

Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068)

Geld

Raster sportpark Hulshorst 136/14 (7530380)

Geld

Renovatie Pas-Opweg 114/16 (7210368)

Geld

Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000)

Geld

Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100)

Geld

Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 )
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Geld

Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104)

Geld

Smartboard 136/2011 (7000604)

Geld
uitgevoerd. Moet nog geboekt worden

Startersleningen SVN 07/b79 (7822120)

Geld

Stationsplein 1 (VVV) (7822134)

Geld

Telefooncentrale 119/11 (7000602)

Geld

Terreinwagen bosbeheer 106/16 (7015374)

Geld
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Toegangcontrolesysteem 111/2015 (7002412)

Geld
Uitvoer zo lang mogelijk uitgesteld om maximaal gebruik te maken van de investering

Tokens 111/2015 (7002400)

Geld
Wordt in delen uitgevoerd

Toplaag kunstgrasveld hockey 128/15 (7530382)

Geld

Toplaag vloer gym Vierhouterw 111/2015 (7530062)

Geld
Gerealiseerd en opgeleverd 2016. Kan vervallen.

Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372)

Geld

Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126)

Geld
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Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142)

Geld

Uitbreiding opslagcapaciteit 108/16 (7002416)

Geld
Afsluiten

Uitv 60km-zone buitengeb. 06/b73/b75/b78 (7211400)

Geld

Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030)

Geld

Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276)

Geld

Veiligheid gemeentelijke gebouwen 108/16 (7820142)

Geld

Verlichtingsarmaturen 108/16 (7210934)
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Geld

Verv. domein Automatisering 111/2015 (7002396)

Geld
Wordt uitgevoerd

Verwarm. toplaag hellingb. parkeerk. 108 (7000164)

Geld
Hellingbaan is in 2016 gerealiseerd en opgeleverd.

Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908)

Geld
voorbereiding projecten bezig, uitvoering 2018

Wateroverlast locaties 2015 111/2015 (7722282)

Geld
Deze kan gesloten worden. Is voltooid.

Whemeterrein 10/2016 (7838216)

Geld
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Zoutstrooier 111/2015 (7015394 )

Geld
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Programma's en Projecten
Project informatie
Voortgang projecten

Projecten
Programma Centrum (hoofdproject)

Kwaliteit

Tijd

Programma Centrum: Koppen Dorpsstraat

Kwaliteit
planvorming in 2017 en 2018, uitvoering 2019. Gefaseerd in verband met effecten ontwikkeling Marktplein

Tijd

Programma Centrum: Marktplein

Kwaliteit

Tijd

Programma Centrum: Planvorming
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Kwaliteit

Tijd

Programma Centrum: Van de Mijll Dekkerhof

Kwaliteit

Tijd

Programma Centrum: Whemeterrein

Kwaliteit

Tijd

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject)

Kwaliteit

Tijd

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Taakstelling van collegeprogramma 2010-2014
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Kwaliteit

Tijd

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: taakstelling van Collegeprogramma 2014-2018

Kwaliteit

Tijd

Project Bedrijvenstrip (hoofdproject)

Kwaliteit

Tijd

Project Bedrijvenstrip: Onderzoeken ontsluitingsweg

Kwaliteit

Tijd
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Project Bedrijvenstrip: Opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplan en eventueel
beeldkwaliteitplan

Kwaliteit

Tijd

Project Bedrijvenstrip: Uitvoering bedrijvenstrip

Kwaliteit

Tijd

Project De Brink (hoofdproject)

Kwaliteit

Tijd

Project De Brink: Uitvoering

Kwaliteit

Tijd
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Project De Brink: Vaststellen herinrichtingsplan

Kwaliteit

Tijd

Project De Kolk (hoofdproject)

Kwaliteit

Tijd

Project De Kolk: Bouw en woonrijpmaken

Kwaliteit

Tijd

Project De Kolk: Planvorming

Kwaliteit

Tijd
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Project De Kolk: Uitgifte

Kwaliteit

Tijd

Project De Kolk: Vergunningen en ruimtelijke procedures

Kwaliteit

Tijd

Project De Kolk: Verwerving

Kwaliteit

Tijd

Project Duurzaamheid (hoofdproject)

Kwaliteit

Tijd
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Voor een aantal deelprojecten staat de realisatie onder druk.

Project Duurzaamheid: Bestaande woningen energieneutraal

Kwaliteit

Tijd

Project Duurzaamheid: Duurzaam Sporten

Kwaliteit
Procesmatig zijn de verenigingen volgens planning benaderd en hebben de overleggen plaatsgevonden.
Maar er is maar 1 vereniging die actief verduurzaamd

Tijd
Na intensieve benaderingen van de verenigingen is een vereniging actief aan het verduurzamen. De
doelstelling was 5 verenigingen. We blijven dit stimuleren.

Project Duurzaamheid: Duurzaamheid in de omgevingsvisie

Kwaliteit

Tijd
Omgevingsvisie is vastgesteld. Uitwerking duurzame energie gaat vanaf 2018 lopen.
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Project Duurzaamheid: Duurzaamheidslening

Kwaliteit

Tijd

Project Duurzaamheid: Duurzame communicatie

Kwaliteit
Het maken van lange termijnafspraken met "Veluwe Duurzaam" staat onder druk vanwege het regionale
inkoopbeleid.

Tijd
Het maken van lange termijnafspraken met "Veluwe Duurzaam" staat onder druk vanwege het regionale
inkoopbeleid.

Project Duurzaamheid: Electrische Deelauto

Kwaliteit

Tijd

Project Duurzaamheid: Energiecoöperatie

Kwaliteit
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Tijd
Er is nog een overeenkomst gesloten met een dakeigenaar voor de realisatie van het eerste project.

Project Duurzaamheid: Gemeentelijk energieteam

Kwaliteit

Tijd

Project Duurzaamheid: Grootschalige energieproductie

Kwaliteit

Tijd
De Natura 2000 bepalingen leveren zodanige beperkingen op dat het realiseren van voldoende locaties
voor grootschalige energieopwekking onder druk staat.
Onderzoek uitgesteld tot output traject Overmorgen beschikbaar is.

Project Duurzaamheid: IGEV

Kwaliteit

Tijd

Project Duurzaamheid: Laadinfra
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Kwaliteit

Tijd

Project Duurzaamheid: Pro-actieve bouwplantoets

Kwaliteit

Tijd
Door grote aantallen bouwaanvragen en uitval van medewerkers is scholing niet opgepakt

Project Duurzaamheid: Ruimte voor wind en biomassa

Kwaliteit

Tijd
Het vinden van locaties wordt meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Onderzoek uitgesteld
tot output traject Overmorgen beschikbaar is .

Project Duurzaamheid: Stimuleren actualiseren Energielabel

Kwaliteit

Tijd
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Op te pakken in 2018 in de vorm van woningpaspoort.

Project Duurzaamheid: Vitale Vakantieparken

Kwaliteit

Tijd
Duurzaamheid heeft (nog) geen plek gekregen in het regionale project

Project Molenbeek Oost (hoofdproject)
Met project Molenbeek Oost wordt de 2e en 3e fase van het woningbouwplan Molenbeek ontwikkeld. Dit zodat er
vanaf 2018 tot en met 2024 woningen kunnen worden ontwikkeld in dit gebied

Kwaliteit
zie deelproject

Tijd

Project Molenbeek Oost: Benodigde vergunningen en procedures
- Opstellen Verkavelingsplan gereed in december 2017
- Bestemmingsplan inclusief onderzoeken gereed in december 2017
- Overleg met omwonenden gereed in december 2017

Kwaliteit
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Tijd

Project Molenbeek Oost: Bouw- en woonrijp maken

Kwaliteit

Tijd

Project Molenbeek Oost: Opstellen contracten

Kwaliteit

Tijd

Project Molenbeek Oost: Stedenbouwkundige uitgangspunten

Kwaliteit

Tijd

Project Molenbeek Oost: Uitgifte

Kwaliteit
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Tijd

Project Nieuwbouw zwembad Wezenland (hoofdproject)

Kwaliteit
Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Nunspeet, aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek,
ingestemd om de nieuwbouw van het zwembad te realiseren op sportpark Wiltsangh. Dit besluit heeft
impact op de oorspronkelijke plannen en geformuleerde doelen. Op dit moment wordt gewerkt aan een
update van de projectdoelen met bijbehorende tijdsplanning.

Tijd
Conform het raadsbesluit, maar er is afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling.

Project Nieuwbouw zwembad Wezenland: Aanbestedings(strategie)

Kwaliteit

Tijd
Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Nunspeet, aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek,
ingestemd om de nieuwbouw van het zwembad te realiseren op sportpark Wiltsangh. Dit besluit heeft
impact op de oorspronkelijke plannen en geformuleerde doelen. Op dit moment wordt gewerkt aan een
update van de projectdoelen met bijbehorende tijdsplanning. De aanbestedingsstrategie zal nu in het
eerste kwartaal van 2018 worden aangeboden aan het college.

Project Nieuwbouw zwembad Wezenland: Benodigde vergunningen en procedures

Kwaliteit

Tijd
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Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Nunspeet, aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek,
ingestemd om de nieuwbouw van het zwembad te realiseren op sportpark Wiltsangh. Dit besluit heeft
impact op de oorspronkelijke plannen en geformuleerde doelen. Op dit moment wordt gewerkt aan een
update van de projectdoelen met bijbehorende tijdsplanning. De eerste opdrachten voor onderzoeken naar
F&F zijn reeds uitgezet.

Project Nieuwbouw zwembad Wezenland: Heroverweging locatie

Kwaliteit

Tijd
Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Nunspeet, aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek,
ingestemd om de nieuwbouw van het zwembad te realiseren op sportpark Wiltsangh.

Project Nieuwbouw zwembad Wezenland: Programma van Eisen en Budget

Kwaliteit

Tijd
Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Nunspeet, aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek,
ingestemd om de nieuwbouw van het zwembad te realiseren op sportpark Wiltsangh. Dit besluit heeft
impact op de oorspronkelijke plannen en geformuleerde doelen. Programma van eisen en uiteindelijk
benodigd budget/krediet zal in het tweede kwartaal van 2018 worden aangeboden voor besluitvorming.

Project Nieuwbouw zwembad Wezenland: Realisatie

Kwaliteit

Tijd
Op grond van het besluit om het zwembad te realiseren op sportpark Wiltsangh (juni 2017) leidt tot
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aanpassingen van de doelstellingen. De start van de feitelijke realisatie van het zwembad / sporthal /
turnhal wordt verwacht medio 2019.

Project Nieuwbouw zwembad Wezenland: Uitwerken naar uitvoering

Kwaliteit

Tijd
Op dit moment wordt, op grond van besluitvorming in de gemeenteraad, de plannen verder uitgewerkt. De
uitvoering (realisatie) zal pas medio 2019 plaatsvinden.

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh (hoofdproject)

Kwaliteit
Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Nunspeet, aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek,
ingestemd om de nieuwbouw van het zwembad te realiseren op sportpark Wiltsangh. Dit besluit heeft
impact op de oorspronkelijke plannen en geformuleerde doelen. Op dit moment wordt gewerkt aan een
update van de projectdoelen met bijbehorende tijdsplanning.

Tijd
Conform raadsbesluit maar er is afgeweken van oorspronkelijke doelstelling

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Aanbestedings(strategie)

Kwaliteit

Tijd
Op grond van besluitvorming in de gemeenteraad (juni 2017) vindt een nadere uitwerking plaats van
revitalisering van sportpark Wiltsangh (inclusief bouw van een nieuw zwembad, sporthal en turnhal). De
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feitelijke uitvoering van de plannen starten (pas) in het jaar 2018.

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Benodigde vergunningen en procedures

Kwaliteit

Tijd

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Haalbaarheidsonderzoek

Kwaliteit

Tijd

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Realisatie

Kwaliteit

Tijd
Op grond van besluitvorming in de gemeenteraad van Nunspeet (juni 2017) vindt een uitwerking van het
besluit plaats. De feitelijke realisatie van de plannen is (pas) voorzien in het jaar 2018.

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerken naar uitvoering

Kwaliteit
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Tijd
Op grond van de besluitvorming in de gemeenteraad (juni 2017) vindt een uitwerking van het besluit plaats.
De feitelijke uitvoering start in 2018.

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerking- en faseringsplan

Kwaliteit

Tijd

Project Rondweg (hoofdproject)

Kwaliteit

Tijd

Project Rondweg: Aanleg

Kwaliteit

Tijd

Project Rondweg: Planvorming, ontwerp
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Kwaliteit

Tijd

Project Rondweg: Vergunningen en ruimtelijke procedures project Rondweg

Kwaliteit

Tijd

Project Rondweg: Verwerving Rondweg

Kwaliteit

Tijd

Project Stationsplein (hoofdproject)

Kwaliteit

Tijd

Project Stationsplein: Haalbaarheidsonderzoek
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Kwaliteit

Tijd

Project informatie
Budget informatie projecten

Projecten
Budget Bedrijvenstrip Elspeet

Geld

Budget Bedrijventerrein De Kolk

Geld

Budget Centrum

Geld

Budget De Brink Elspeet

Geld

Budget Deregulering
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Geld

Budget Duurzaamheid
Voor het budget, zie 'Duurzaam Nunspeet (6330412)'

Geld
Niet alle (deel) budgetten (voldoende)kunnen inzetten. Verzoek tot overheveling van €105.500 naar 2018.

Budget Elspeet Noordwest

Geld

Budget Integrale bezuinigingstaakstelling

Geld

Budget Integrale handhaving (coördinatie en regionale uitvoering)

Geld
De voorgenomen werkzaamheden worden in 2017 niet geheel uitgevoerd. Het project wordt afgesloten en
opgenomen in de bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt de budgetten over te hevelen naar 2018. Zie
programma 3.

Budget Molenbeek totaal

Geld

115

Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland

Geld

Budget Rondweg-oost

Geld

Budget Stationslaan 48

Geld

Budget Stationsomgeving

Geld

Budget Vluchtelingen

Geld
Begin november is de eindrapportage integratie statushouders in het college besproken. Het project gaat
door en spitst zich toe op arbeidsparticipatie van de statushouder en het integreren in de buurt.

Budget Weversweg Hulshorst

Geld

Budget Wiltsangh
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Geld

Complex Elspeet-Noord West (7833002)

ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000)

De Brink Elspeet 10/2015 (7210366)

Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440)

Industrieterrein De Kolk (7838500)

Molenbeek fase 2 (7839005)

Molenbeek West

Rondweg Oost 08/08 (7210362)

Stationslaan 48 (7832090)

Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370)

Zwembad Wezenland 1072017 (7530030)
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