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Inleiding

Duurzaam koers houden
Voor u ligt het collegeprogramma 2018 - 2022. In de komende vier jaren is dit een belangrijk kader voor ons bij het besturen van de gemeente Nunspeet. Samen met de inwoners,
ondernemers, verenigingen en organisaties willen we duurzaam verder bouwen op wat er
in de afgelopen collegeperiode is gerealiseerd. Werken aan een vitale en krachtige gemeente, waar het goed en gezond wonen, werken en recreëren is. Waar een krachtige en zelfstandige gemeente in goed samenspel met de samenleving oplossingen zoekt voor de vele
uitdagingen. Investeren in de toekomst, oog voor kwaliteit van de dienstverlening en een
vangnet van ondersteuning en hulp voor hen die dat nodig hebben. Maar ook een overheid
die uitgaat van de kracht, mogelijkheden en initiatieven van mensen zelf. Een ondernemende overheid die samenwerkt en stimuleert, die mensen verbindt en verder brengt.
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Leeswijzer

Het collegeprogramma 2018-2022 is gebaseerd op het Coalitieakkoord ‘Duurzaam koers houden’.
De belangrijkste thema’s voor de komende vier jaren zijn:
1.
Iedereen telt mee
2.
Een sterke economie
3.
Een vitale leefomgeving
4.
Duurzaam denken en doen
5.
Samen werken.
6.
Veiligheid
De eerste vijf thema’s komen rechtstreeks uit het coalitieakkoord, het zesde thema is toegevoegd om daarin de taken
en verantwoordelijkheden van de burgemeester aan te geven, die ook lid is van het college.
In dit document wordt elk thema verder toegelicht, waarbij de inhoud overeenkomt met het coalitieakkoord en de
opdeling in doelstellingen per thema is beschreven. Na de beschrijving van de zes thema’s vindt u een schematisch
overzicht per thema van de inspanningen per doelstelling. Voor het overzicht is dat in een grafische weergave aangebracht, waarbij ook per thema de verschillende uitgangspunten zijn aangegeven in een apart blokje.
De doelstellingen uit de zes thema’s zijn in de programmabegroting 2018 – 2022 verdeeld over de negen programmaonderdelen zoals deze al meerdere jaren worden gehanteerd. Elke inspanning is verder beschreven in de programmabegroting.
Een werkgroep vanuit de gemeenteraad gaat zich buigen over de wijze waarop met gebruik van indicatoren de effecten van het ingezette beleid optimaal inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Daarbij stellen wij concrete plannen op
om de ambities waar te maken.

5

COLLEGEPROGRAMMA 2018 -2022

Iedereen telt mee!
Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de
samenleving betrekken. We zetten stevig in op preventie, om zwaardere ondersteuning en zorg te voorkomen, voor zowel jeugd als ouderen. Voor wie dat nodig
hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te
faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van
scholen. Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen we dit een flinke impuls geven. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers
in onze samenleving kunnen ontlasten.
Iedereen gaat naar school
Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin
mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te
halen. Van de peuterspeelgroep tot aan betaalde arbeid. Een startkwalificatie is van groot belang voor
de zelfredzaamheid van jongeren. Alle kinderen,
ongeacht hun beperking of achtergrond, kunnen
naar school. Daar krijgen ze het onderwijs, zorg
en ondersteuning die ze nodig hebben om zich
maximaal te ontwikkelen. Daarvoor is een goede
basisinfrastructuur nodig, zoals goede schoolgebouwen en integrale kindcentra, als ook steunstructuren in en rondom de scholen. Dat doel is nog
niet volledig gehaald; er zijn nog kinderen die niet
naar school gaan of jeugdigen die de school zonder
startkwalificatie verlaten, om een goede stap op
de arbeidsmarkt te kunnen maken. Samen met
het onderwijs en andere partners zijn er dus nog
stappen te zetten voordat alle kinderen naar school
gaan. Daar blijven wij ons voor inzetten. Daarnaast
stimuleren wij een leven lang leren waarin benutten van talenten en een goede samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid voorop
staat, om samen duurzaam verder te komen.

Inwoners zijn financieel zelfredzaam
Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn,
zowel op korte als op lange termijn. We vinden werk nog altijd
de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom
stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. Daar staat
tegenover dat we de plicht hebben om goed te zorgen voor
mensen die voor een langere tijd niet in staat zijn om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig
hulp moeten
inroepen.
Goed omgaan
met geld is
voor sommigen steeds
lastiger. Eigen
verantwoordelijkheid blijft
uitgangspunt,
maar we realiseren ons ook dat het voor inwoners soms moeilijk is om die
verantwoordelijkheid waar te maken. Niet iedereen is daartoe
in gelijke mate in staat en psychologische om-standigheden
kunnen de zaken nog eens bemoeilijken. Er is preventie tot
en met nazorg met als doel zowel financiële problemen, als de
oorzaak hiervan, op te lossen of te stabiliseren zodat ze geen
belemmering vormen om mee te doen aan de samenleving.
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam
Het is belangrijk dat mensen snappen hoe de Nederlandse
samenleving werkt en dat zij goed kunnen deelnemen aan de
samenleving. Essentieel daarbij is een goede beheersing van
de Nederlandse taal. Daarnaast is veel informatie digitaal te
vinden, en worden zaken met bedrijven en de overheid steeds
meer digitaal afgehandeld. Een belangrijke voorwaarde is dat
inwoners digitaal vaardig genoeg zijn om optimaal gebruik te
kunnen maken van digitale diensten om zo zelfstandig zaken
te kunnen (blijven) doen.
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Iedereen telt mee!
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen
Als gemeente bieden we ondersteuning en zorg aan inwoners
die dat nodig hebben. We gaan ervanuit dat mensen hier
op een nette manier mee omgaan en hier niet ten onrechte
gebruik van maken, waardoor anderen daar direct of indirect
hinder van ondervinden.

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling
Het is belangrijk je dag op een goede manier te kunnen
invullen. Behoeften en wensen van mensen zijn hierin
niet gelijk. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor mensen zijn om zelf invulling te kunnen
geven aan hun dag en daarmee aan hun leven. Dit geldt
voor iedereen die het nodig heeft, vanuit zijn of haar
eigen omstandigheden. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor onderwijs, betaald werk, vrijwilligerswerk en
de ontmoeting met anderen. Een zinvolle daginvulling is
niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor wij op dit
vlak ook ondersteuning bieden in verschillende vormen.

Inwoners leven actief en gezond
Gezond en actief leven vermindert de kans op verschillende
ziekten. Ook voel je je fitter, zit je lekkerder in je vel en ben je
onder de mensen. Daarom zetten we stevig in op preventie.
Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om iets voor anderen te
kunnen betekenen. We zetten daarom volop in op een actief en
gezond leven.

COLLEGEPROGRAMMA 2018 - 2022

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben
Het is belangrijk dat de lijn preventie – ondersteuning –
zorg goed staat. Dit betekent dat we inzetten op preventie voor zowel jeugd als ouderen, er goede basisvoorzieningen zijn, dat mensen naar elkaar kunnen omzien, dat
er een goed leef- en opvoedklimaat is, dat mensen kunnen kiezen voor goede zorg en daarbij zo nodig ondersteund worden. Dat inwoners de ondersteuning of zorg
krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun situatie.
Niet te licht, maar ook niet te zwaar. Er zijn kwetsbare
inwoners die zelf niet volledig de juiste ondersteuning
kunnen vragen en ook niet volledig zelf regie kunnen
voeren. Er is een vangnet voor inwoners als het echt niet
meer lukt op eigen kracht verder te gaan. We staan voor
een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor
alle leefgebieden waar de inwoner mee worstelt, en de
samenhang daartussen. Het perspectief van de inwoner
is leidend. Ook op organisatorisch gebied werken we
samen in het sociaal -, medisch - en veiligheidsdomein,
zodat inwoners goed geholpen worden.

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving
Met betrokkenheid voel je je verbonden met anderen,
de omgeving waar je woont en de organisatie waarvoor
je werkt. Betrokken mensen zijn hulpvaardiger, trotser,
gezonder, meer tevreden en energieker. En tonen meer
eigen initiatief om de eigen omgeving te verbeteren. Wij
geven ruimte aan initiatieven van inwoners en zorgen
voor een goede infrastructuur waarin betrokkenheid in
de eigen leefomgeving goed een plaats krijgt. Dit betekent aan de ene kant dat wij initiatieven faciliteren, maar
ook dat wij loslaten zodat inwoners zelf initiatief kunnen
nemen.
Iedereen die kan werken, gaat aan het werk
We streven naar een samenleving waarin iedereen van
betekenis is en kan meedoen. Dit doen we door in te
zetten op ontwikkeling in participatie en via duurzame
inzetbaarheid in werk, ondersteund door een proces van
ontwikkelen – leren – werken. Een greep uit de redenen
om te werken: zinvol bezig zijn, bijdragen aan de samenleving, financiële redzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, een goed dagritme, mensen ontmoeten, geld om te
sparen en om van te ontspannen en meer genieten van
je vrije tijd. Zo werkt werk door op veel verschillende
levensgebieden, waardoor wij hier vol op inzetten.

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving
Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen
zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een
basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op
straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en
je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en
je te ontwikkelen. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Door
samenhang, samenwerking en een sluitende aanpak proberen
we schade / letsel die voortkomt uit de inbreng van andere
mensen c.q. de sociale omgeving, zoveel mogelijk te beperken
dan wel te voorkomen. Inwoners mogen zich niet onveilig
voelen. We willen huiselijk geweld en kindermishandeling
stoppen, terugdringen en de schade beperken. We willen zo
de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie,
doorbreken. Er ligt een grote opgave om samen het verschil
te maken. We hebben elkaar nodig om huiselijk geweld en
kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te
beperken.
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Een sterke economie
Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een
nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een
bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers
gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Wij stimuleren, faciliteren en versterken de lokale
economie
Een gezonde lokale economie is goed voor iedereen. Wij zijn trots op onze lokale ondernemers.
Wij stellen ons proactief op om de positie van de
lokale ondernemers te versterken. Bijvoorbeeld
door jaarlijks een ondernemersdag te organiseren en
aan te sluiten bij de landelijke ‘Dag van de Ondernemer’. We stimuleren, faciliteren en verstreken de
lokale economie door te verbinden. We richten ons
vooral op het midden- en kleinbedrijf. Start-ups en
zzp-ers willen we faciliteren, bijvoorbeeld met een
bedrijfsverzamelgebouw en betere profilering van het
ondernemersloket.
Op bedrijventerrein De Kolk is de bouw gestart.
In de komende jaren zal De Kolk verder worden
ontwikkeld. Parkmanagement is een belangrijke
voorwaarde voor de kwaliteit op het bedrijventerrein. Met Parkmanagement wordt ingezet
op een uniforme groene aankleding van het
bedrijventerrein en wordt beveiliging van
de bedrijfspanden collectief georganiseerd.
In Elspeet gaat de bedrijvenstrip aangelegd
worden. Bestaande bedrijventerreinen willen we vitaal en toekomstbestendig houden,
eventueel met ook daar Parkmanagement.
Samenwerking met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties
vinden we belangrijk. We geven hier invulling aan
door te helpen bevorderen dat vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk
op elkaar wordt afgestemd. We onderzoeken of aansluiting bij de regio Zwolle mogelijk en zinvol is. We
bezoeken regelmatig bedrijven en ook via onze bedrijfscontactfunctionaris onderhouden we de relaties
met het bedrijfsleven. We blijven investeren in een
aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod in combinatie met de groene omgeving,
de goede bereikbaarheid en een mooi cultuuraanbod.
We verhogen de attractiewaarde van de Markt, door
lokale initiatieven te ondersteunen en te faciliteren
en initatiefnemers waar mogelijk met elkaar op een
lijn te krijgen.

De regionale samenwerking met onze partners (met name
het samenwerkingsverband ‘Veluwe op 1’) gaan we intensiveren.
Wij willen komen tot het versterken van routenetwerken, de
kwaliteit van vakantieparken en van erfgoed en natuurwaarden
op de Veluwe. Wij onderzoeken in hoeverre wij de herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28
kunnen vergroten.
De komende vier jaren geven wij hoge prioriteit aan uitvoering
van het programma Vitale Vakantieparken. ‘Nunspeet aan Zee’
willen we verder ontwikkelen, onder andere door een openbaar
toegankelijke strandvoorziening en – mits haalbaar - een gondelbaan over het Veluwemeer, tussen Nunspeet en Flevoland.
Natuur en natuurbeleving vinden we belangrijk, voor de toerist
én de eigen inwoners. Wij breiden de paarse heide uit en houden die in stand, en hebben aandacht voor de toegankelijkheid
van de bossen, goed onderhouden wandelroutes en wildobservatieplaatsen. Wij juichen het particulier initiatief tot realisatie
van een klimbos nabij het transferium toe.
In samenspraak met de plaatselijke recreatieondernemers gaan
we onderzoek doen naar de manier van
heffen van toeristenbelasting. De bestaande
schaapskooi/kudde in Elspeet blijven we
ondersteunen. Wij onderzoeken de mogelijkheid van een tweede schaapskooi/kudde,
zo mogelijk in Vierhouten. Initiatieven met
betrekking tot lokale producten willen we
stimuleren.
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk
Dat gaan we doen door samenwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen en de mensen om wie het gaat. We helpen nog
meer mensen de stap te zetten naar werk, onderwijs of ondernemerschap. Daarbij investeren we in mensen en maken zo een
match tussen vraag en aanbod.
Inwoners met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we met een kort en intensief programma gericht op
solliciteren, presenteren en netwerken. Ook onderzoeken we of
het aanbieden van alternatieve (re)integratietrajecten een optie
is. Bijvoorbeeld door inwoners de gelegenheid te bieden een
kansrijk eigen bedrijf te starten met tijdelijk behoud van uitkering. We zetten ons in voor jongeren die zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. We willen de verbinding tussen
onderwijs en arbeidsmarkt versterken. Van de Inclusief Groep
nemen we extra diensten af.
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Vitale leefomgeving
Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan we
de Omgevingsvisie door ontwikkelen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De
stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig herinrichten, aan een gedegen en breed
gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De woonvisie wordt jaarlijks herzien en eventueel
bijgesteld met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer
kern- en wijkgericht werken.
Het ruimtelijk beleid blijft actueel.
Ons ruimtelijk beleid is en blijft actueel. Door de nog
vast te stellen Omgevingsvisie en –plan sluiten we aan
bij de komende Omgevingswet. Wij blijven vasthouden
aan zo veel mogelijk flexibele bestemmingsplannen,
het benutten van (verruimde) bouwmogelijkheden en
het meewerken aan partiële herzieningen. Ook gaan
we de ‘flitsvergunning’ invoeren. Met een versnelde
procedure kunnen dan bepaalde aanvragen voor een
omgevingsvergunning sneller worden afgehandeld.
Kansen die zich voordoen in het kader van actieve
grondpolitiek worden benut
Met het voeren van een actieve
grondpolitiek willen we inspelen op
ruimtelijke-economische ontwikkelingen in de kernen en door bijvoorbeeld strategische aankopen aansluiten bij kansen die zich voor doen.
De stationsomgeving wordt aantrekkelijk, verkeersveilig en heeft
een goede verkeersdoorstroming.
Middels een interactief proces met
vele betrokkenen zijn mogelijke alternatieven voor de stationsomgeving in kaart gebracht.
Na besluitvorming door de gemeenteraad zal een voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt en zal in de
komende jaren het plan worden uitgevoerd.
Het centrum van Nunspeet blijft aantrekkelijk.
We blijven investeren in een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod. Het marktplein
wordt aantrekkelijker gemaakt, en bij de Wheme komt
een nieuw parkeerterrein.
Passende woonruimte voor onze inwoners
Wat ons betreft is er voor iedereen een passende
woonruimte. De woonvisie is leidend voor de woningbouwprogrammering. Met OMNIA Wonen willen
we prestatieafspraken maken om de wachttijden te
verkorten en de doorstroming te bevorderen. We gaan
‘woningbouw op maat’ meer toepassen, met een gevarieerd aanbod aan sociale huurwoningen en seniorenwoningen (o.a. in centrumgebied). De starterslening
blijft. CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
blijven we stimuleren en faciliteren.

Ons buitengebied en onze dorpen zijn verkeersveilig en goed
bereikbaar.
Verkeersveiligheid vinden we belangrijk. Daarom komt er een
nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). Hierin
zullen we specifieke aandacht besteden aan het dorp Vierhouten
(o.a. Gortelseweg en Elspeterbosweg) en de Elspeterweg van
Nunspeet naar Elspeet (o.a. de vele wildaanrijdingen).
Wat ons betreft komen er geen extra afsluitingen, verkeersdrempels en éénrichtingswegen. We gaan een fietsplan opstellen met
specifieke aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in het centrum, bij scholen en bij sportparken. Ook komen
er extra fietsparkeervoorzieningen in het centrum van Nunspeet.
Voor wat betreft de bereikbaarheid en mobiliteit ondersteunen wij de regionale inzet voor bijvoorbeeld
verbetering doorstroming op de A28. Wij gaan in
overleg met de provincie om ook bij de Eperweg/A28
twee rotondes te realiseren (brilconstructie). Goede
bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar
vervoer is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Het
parkeren in onze gemeente blijft gewoon gratis.
De leefomgeving voor onze burgers is
aantrekkelijk
Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn
over hun eigen leefomgeving. Door nieuwe beheer- en beleidsplannen voor groen, grijs en openbare verlichting, willen we
inzetten op levensloopbestendige wijken. Verrommeling bij de
entree’s van de kernen willen we niet. Initiatieven van inwoners
met betrekking tot de openbare ruimte benaderen we positief. De
hondenspeelvoorzieningen worden geëvalueerd en waar nodig
verbeterd.
In het buitengebied is recreatie en landbouw duurzaam geïntegreerd. Bij beleid rond landbouw, energievoorziening en biodiversiteit is er oog voor de natuur én de agrariër. De recreatieve
mogelijkheden in het buitengebied worden meer benut, met
inachtneming van de belangen van de agrariërs. Duurzaam natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer wordt ondersteunt en
op de scholen gaan we de jongeren informeren over voedsel en
de rol daarin van de agrarische bedrijven. Initiatieven voor lokale
producten worden gestimuleerd.
Initiatieven van inwoners over leefbaarheid van kernen en
wijken.
Met gebiedsregisseurs gaan we via een programmatische aanpak
invulling geven aan ‘gebiedsgericht werken’. De netwerken in de
wijken en kernen willen we versterken, en we gaan onderzoeken
of er meer behoefte is aan wijkontmoetingscentra.
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Duurzaam denken en doen
We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen
door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s,
- fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en
schonere varianten. Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren.
In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens
onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren. Wie de jeugd heeft…..

We gaan de verduurzaming van de bebouwde omgeving versnellen, zowel bij particuliere als sociale
woningen. De volgende fases in de woonwijk Molenbeek worden bijvoorbeeld al gasloos aangelegd.
Ook gaan we het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en initiatieven voor duurzame opwekking van
energie ondersteunen. De duurzaamheidslening
blijft bestaan. Om het restafval bij huishoudens te
verminderen maken we het storten van grof vuil
laagdrempelig.
De leefomgeving gaan we steeds meer klimaatbestendig inrichten. Hemelwater wordt afgekoppeld,
en de straatverlichting gaan we versneld vervangen
door ledverlichting.
We gaan een energieregisseur inzetten die vanuit
een duurzaamheidsloket als vraagbaak en adviseur
actief zal zijn voor inwoners en bedrijven.

10

COLLEGEPROGRAMMA 2018 - 2022

Samen werken
Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan
wij met een programmatische aanpak de persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en SNV (Samenwerking Noord
Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken adequaat uit te kunnen voeren werken we
continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Wij doen het voor de burger
In het besturen van de gemeente en het uitvoeren van een
veelheid aan taken door de ambtelijke organisatie staat 1
thema centraal; de dienstverlening aan de burger. Daarbij
werken wij samen. Gemeente(raad), andere overheden,
ondernemers en bedrijven, de Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en natuurlijk de inwoners. De maatschappij verandert. De rol
van de overheid verandert. Maar wat niet verandert is dat
wij in constructieve samenwerking met anderen blijven
werken aan een duurzaam, sterk en sociaal Nunspeet. En
de burger mag daarbij rekenen op een daadkrachtig en
integer gemeentebestuur.
De al ingezette lijn om regels te vereenvoudigen of af te
schaffen gaan wij doorzetten. De ambtelijke organisatie
is open, toegankelijk, scherp, wendbaar, betrouwbaar en
sterk in het communiceren met de doelgroepen. We sturen op resultaat en klanttevredenheid. Het thema dienstverlening krijgt hoge prioriteit, zowel aan de balie, aan de
telefoon en online. Wij gaan extra middelen inzetten voor
de digitale dienstverlening en de digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie (website) en voor
meer digitale producten. Ook veiligheid van de digitale
dienstverlening is hierbij van belang. Als gemeente zijn
we fysiek en digitaal goed toegankelijk. Voor iedereen!
Inwoners denken actief mee met het beleid van de gemeente. Van jongerenparticipatie tot Adviesraad Sociaal
Domein, van dorpsverenigingen tot belanghebbenden bij
infrastructurele projecten. We doen het samen.
Onze gemeente wil als ‘goede werkgever’ bekend staan
waar het prettig is te werken, waar inzet en talent van
medewerkers wordt gewaardeerd, waar kansen worden
geboden aan (jong) talent en waar we verantwoordelijk
heid nemen door inzet van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.

Samen kom je verder
De NEO-samenwerking (Nunspeet, Elburg, Oldebroek) krijgt
vorm. Op diverse onderdelen zien we de meerwaarde van
samenwerking. Dit gaan we de komende vier jaren verder intensiveren en uitbouwen waarbij we inzetten op een effectieve
netwerksamenwerking. Ook gaan we stevig inzetten op
de SNV (Samenwerking Noord Veluwe), met name door deelname aan de strategische opgaven (Airport Lelystad, Mobiliteit
en bereikbaarheid -A28-, ‘Veluwe op één’ en Sociaaleconomische Ontwikkelvisie), het op een lijn brengen van beleidsopgaven en uitvoering van dienstverleningsafspraken waarbij de
positie van de raad bij de strategische thema’s SNV cruciaal is.
Financiën op orde!
De solide financiële huishouding van de afgelopen jaren zetten
we voort. Als pijlers van het financiële beleid hanteren we een
meerjarenraming waarbij inkomsten en uitgaven eerlijk en
haalbaar zijn, systematisch toepassen van integraal risicomanagement en het vergroten van risicobewust zijn van bestuur
en organisatie, waarbij een voldoende weerstandsvermogen
onderdeel uitmaakt. De meerjarenbegroting gaan we meer
‘smart’ maken, met een beperkt aantal indicatoren die de resultaten van het ingezette beleid beter zichtbaar maken.
De lastendruk voor de
burger houden we laag.
De OZB gaan we alleen
verhogen voor inflatie en zo nodig voor
grote projecten, zoals
onderwijshuisvesting,
De Wiltsangh - incl.
zwembad en sporthal
-, stationsomgeving en
duurzaamheid.
We gaan ook voor de komende vier jaren uit van 100% kostendekking afvalinzameling / verwerking en riolering door
afvalstoffen- en rioolheffingen.
Het verwezenlijken van alle plannen en ambities uit dit Collegeprogramma 2018-2022 kunnen we niet alleen. Samenwerken is voor ons het sleutelwoord voor de komende vier jaren.
Er liggen vele uitdagingen. Maar ook vele kansen. We doen het
voor de burger. Aan de slag!
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Veiligheid
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Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Fysiek veilig en sociaal veilig. Veiligheid is immers een basisbehoefte. De
verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet uitsluitend bij de overheid. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Door samenhang, samenwerking en een
sluitende aanpak proberen we schade of letsel die voortkomt uit de inbreng van andere
mensen c.q. de sociale omgeving, zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen.
We hebben met een aantal trends te maken die om actie vragen. Het gaat bijvoorbeeld
om de toename van het middelengebruik (alcohol en drugs), jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, ondermijning en de aanpak van woonoverlast, huiselijk geweld en kindermishandeling en de problematiek met betrekking tot verwarde personen. Daarnaast
vragen veranderingen in wet- en regelgeving om een wijziging van het beleid op gebied van veiligheid.
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.
Voor de samenstelling van dit plan zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma richtinggevend. Wij
geven uitvoering aan (projectmatige) activiteiten die
voortvloeien uit het Integraal Veiligheidsplan. Onze
aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar aanpak van woonoverlast en jeugdoverlast, aanpak van
jeugdcriminaliteit, ondermijning, high impact crimes
en de Vitale Vakantieparken. Bij het invoeren van de
Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)
veiligheid.
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast
Dit doen wij door meer aandacht te hebben voor
preventie aan de ene kant en handhaving aan de andere
kant. Bijvoorbeeld in projecten en door het opstellen
van beleidsregels voor woonoverlast. Project Alcohol is
gericht op preventie van alcohol- en drugsgebruik en
verslaving. Daarnaast richt dit project zich op versterken van de ketenregie zorg en veiligheid. Wij zetten in
op versterking van de signalerende en repressieve handhavingskant van onze buitengewoon opsporingsambtenaren en optimaliseren de informatie-uitwisseling
tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.

Ondermijning wordt actief bestreden
Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei
vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld
vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur
wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties
zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden. Onder ondermijning wordt ook
criminaliteit verstaan die gebruik maakt van de overheid
of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld criminelen die een
vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste
gezicht normale activiteit maar die uiteindelijk bedoeld is
om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Ongewild faciliteert
het bevoegd gezag met het afgeven van zo’n vergunning of
subsidie de criminaliteit.
Wij gaan ondermijning actief bestrijden en stellen daarom
allereerst beleid op om ondermijning tegen te gaan. Dit
doen wij in nauwe afstemming met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en overige partners
die over relevante informatie beschikken, zoals politie en
belastingdienst. Vervolgens willen wij in de gemeentelijke
organisatie een meldpunt instellen waar signalen van ondermijning gemeld kunnen worden. Vanuit dit meldpunt
wordt het RIEC gevoed en dragen wij bij aan de landelijke
aanpak tegen ondermijning.
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid
De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’.
Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een
bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor
criminele activiteiten. Met behulp van de Wet Bibob kan de
gemeente, voordat een vergunning wordt verleend of subsidie wordt verstrekt, onderzoeken of de persoon ‘met wie zij
zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek
blijkt dat de aanvrager van de vergunning of subsidie verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten,
kunnen wij besluiten de gevraagde vergunning niet af te
geven of een al verleende vergunning intrekken.
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Wij actualiseren het beleid en breiden dit uit om zo
maximaal mogelijk te kunnen optreden. Samen met de
gemeenten van het politieteam Veluwe Noord willen wij
het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen gaan
inzetten.
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor
buurtpreventie
Burgers voelen zich betrokken bij hun omgeving en
denken mee om hun buurt veilig te maken en te houden.
Wij zijn hier blij mee en zullen initiatieven van burgers
waar mogelijk financieel of op andere wijze ondersteunen.
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en
enthousiast
Het in stand houden van een professionele brandweerorganisatie is in eerste instantie een taak van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Als gemeente
Nunspeet maken wij hier deel van uit en voelen wij
ons nauw verbonden met de lokale brandweerkorpsen
Nunspeet en Elspeet. Wij willen, in samenspraak met
de Veiligheidsregio, borgen dat wij een blijvend beroep
kunnen doen op een enthousiast team van voldoende en
adequaat toegeruste brandweervrijwilligers.
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen
In de gemeente bestaat behoefte aan locaties voor het
organiseren van kleine en grotere evenementen. Hier is
niet altijd een geschikte locatie voor beschikbaar. Wij
willen in overleg met diverse organisaties beleid ontwikkelen over evenementenlocaties. Zowel locaties die
hiervoor planologisch worden aangewezen, als locaties
die eenmalig worden ingezet.

Daarbij hebben wij aandacht voor aspecten als geluid,
veiligheid en impact op de omgeving. Door een aantal
ernstige incidenten elders in het land is de regelgeving
voor het organiseren van evenementen de laatste jaren
drastisch aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat de procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning complex is geworden. Wij willen deze procedure zo
mogelijk vereenvoudigen, zonder daarbij overigens de
veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen.
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding
van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Dit
biedt een extra instrument naast de bestaande handhavingsinstrumenten om overlast en verstoring van de
openbare orde tegen te gaan.

COLLEGEPROGRAMMA 2018 -2022
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Uitwerking per thema
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Thema 1
Iedereen telt mee
Iedereen gaat naar
school

-R
 ealiseren van integraal
kindcentrum NunspeetOost, met aandacht voor
duurzaamheidsaspect;
- Realiseren nieuwbouw
Da Costaschool;
- Renoveren Boaz-Jachinschool;
- Voor- en vroegschoolse
voorzieningen.

Inwoners zijn
financieel zelfredzaam
-O
 pstellen plan vroegtijdig
ingrijpen bij problematische schulden en snellere
toegang tot hulpverlening,
met specifieke aandacht
voor jongeren;
- Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste
inkomens, met name het
effect van het gemeentelijk
armoedebeleid op netto
inkomenspositie;
- Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en
gerichte communicatie
welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn.

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam
-O
 pstellen aanpak laaggeletterdheid.

Inwoners krijgen de
ondersteuning die zij
nodig hebben
Inwoners hebben een
zinvolle daginvulling

- Klanttevredenheidsonderzoeken naar
tevredenheid en zorg
en ondersteuning die
vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden;

-V
 oorstel naar de inzet en
taken van sociaal regisseurs
- Lokale uitwerking landelijk
manifest Waardig ouder
worden;
- Opstellen lokale ‘inclusieve’
agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor
mensen met een handicap;
- Opstellen plan bieden van
ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en
weerbaarheid;
-Op basis van een te houden
evaluatie zo nodig komen tot
verdere versterking van het
Centrum voor jeugd en gezin
(CJG);
- Stevig inzetten op preventie
om zwaardere ondersteuning
en zorg te voorkomen;
- Op zoek naar nieuwe (financiële) structurele oplossingen
om de tendens van oplopende
financiele tekorten vanuit de
Jeugdwet te keren;
-O
 pstellen integrale aanpak
van integratie, onderwijs
(taalles) en werk voor statushouders;
- Opstellen plan wat er nodig
is aan zorg en ondersteuning
voor dementerende ouderen;
- Opstellen plan meer sturing
op toegang via zorgverleners
die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.
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Inwoners voelen zich
betrokken bij hun omgeving

-E
 valueren pilot huisvesten
Servicepunt Vrijwilligers in
Veluvine;
- Inventariseren behoefte aan
respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten;
- Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken;
- Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in
Hulshorst;
- Meer gebruik maken van
burgerparticipatie.

Enkele belangrijke uitgangspunten bij dit thema zijn:
- Iedereen neemt volwaardig deel aan de samenleving, niemand hoeft aan huis gekluisterd te zijn;
- Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk, de gemeente als vangnet;
- Inzetten op preventie om zorg te voorkomen;
- Levendige gemeente, zo min mogelijk belemmeringen opwerpen bij organiseren van evenementen;
- Behouden speciaal onderwijs in Nunspeet, liefst in
verbinding met het reguliere onderwijs;
- Behouden openbaar onderwijs;
- Integrale aanpak sociaal domein;
- Inwoners denken mee met gemeentelijk beleid in
het sociaal domein;
- Inzetten op blijven van dorpshuisfunctie in Elspeet;
- Stimuleren van een gezonde leefstijl van jongs af
aan;
- Inzetten op vaste ambulanceplaats in onze gemeente.

Er wordt geen misbruik gemaakt van
sociale voorzieningen

Sancties opleggen bij misbruik
van uitkeringen en
persoonsgebonden
budget (PGB).

Inwoners voelen zich
veilig, thuis en in hun
omgeving

-C
 reëren sluitende aanpak voor zorg en
ondersteuning van personen met verward
gedrag;
- In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en
justitie werkwijze veiligheidsketen bezien;
- Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal
evenementen per locatie en richtlijnen
voor geluid.

Meer inwoners leven
actief en gezond

-O
 pstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken
voor initiatieven van de samenleving (wijken en kernen);
- Opstellen plan meer betrekken
van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd;
- Revitaliseren sportpark de
Wiltsangh + bouw sporthal met
turnhal en zwembad;
- Creëeren van open en vitale
sportparken voor breed maatschappelijk gebruik;
- Realiseren routenetwerk voor
mountainbikers;
- Opstellen projectplan preventie
alcohol- en drugsgebruik.
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Thema 2
Een sterke economie

Wij zetten in op een sterkere lokale economie

Een belangrijk uitgangspunt bij dit thema is:
- Extra diensten afnemen van de Inclusief
Groep.

Iedereen die kan werken
helpen wij aan werk

Ondersteunen van
initiatieven vrijetijdseconomie
- Invoering van parkmanagement
op bedrijventerrein De Kolk en
een onderzoek naar de uitrol
overige bedrijventerreinen;
- Realiseren bedrijvenstrip Elspeet;
- Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers;
- Doorontwikkeling centrumgebied
met specifieke aandacht voor de
weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca;
- Het opstellen van een regionale
sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s;
- Bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door
De Human Capital Agenda met de
3 O’s;
- Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met
regio Zwolle;
- J aarlijks een ondernemersdag
organiseren;
-D
 e dienstverlenging aan de lokale
ondernemers verbeteren;
-D
 e economische relatie met de
regiogemeenten versterken.

-O
 pstellen toeristisch-recreatieve visie en
uitvoeringsprogramma;
- Onderzoeken vergroting herkenbaarheid
van Nunspeet in brede zin en specifiek
vanaf de A28 (als onderdeel van de visie).;
- Plan van aanpak ‘Vitale Vakantieparken’
uitrollen;
- Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan
zee’;
- Particulier initiatief realisering klimbos in
planologische zin faciliteren;
- Inzetten op voldoende en kwalitatief goede
mogelijkheden voor natuurbeleving;
- Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke
methode gewenst is;
- Ondersteunen en in stand houden
schaapskooi /- kudde (Elspeet) en onderzoeken mogelijkheid tweede schaapskooi
(eventueel in Vierhouten);
- Uitvoeren en evalueren maatregelenplan
uitbreiding ‘paarse heide’.

- Ondersteunen
inwoners met
beperkte afstand
tot de arbeidsmarkt met kort
intensief programma;
- Onderzoeken
mogelijkheid van
alternatieve (re)
integratietrajecten.
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Een belangrijk uitgangspunt bij dit thema is:
- Onkruidbeheersing verhogen in centrumgebieden om de toegankelijkheid van stoepen en
paden te verhogen.

Thema 3
Een vitale leefomgeving
Actualiseren
Ruimtelijk Beleid

- Invoeren Omgevingswet;
- Doorontwikkelenvan een Omgevingsvisie;
- Opstellen van een
Omgevingsplan
(Plan Woongebieden plus);
- Opstellen verfijningsplannen
Buitengebied;
- Evaluatie beleid
functieverandering;
- Invoeren flitsvergunning;
- Woonvisie;
- CPO;
- Woningbouw op
maat.

Bevorderen verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Kwaliteitsslag centrum
Nunspeet en stationsomgeving

-U
 itvoeren van het project
Stationsomgeving met
inachtneming van gekozen aanpak / benodigde
middelen;
- Realiseren inrichting
parkeerterrein bij De
Wheme;
- Realiseren en evalueren
‘upgrading’ De Markt;
- Uitbreiding hanging
basket Whemeplein en
Dorpstraat. (onderdeel
groenbeleidsplan 20192029);
- Update entree Elspeterweg tussen A28 en
spoorlijn.

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wijkgericht werken

- Opstellen
plan van aanpak Wijk- en
kerngericht
werken.

-V
 aststellen nieuw GVVP inclusief
aandacht voor de fiets en categorisering;
- Maatregelen Wildaanrijding;
- Onderzoek rotonde Halfweg;
- Extra fietsparkeervoorzieningen in
centrum Nunspeet;
- Onderzoek ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28;
- Waarborgen bereikbaarheid kernen
met openbaar vervoer;
- Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds.
Martiniuslaan;
- Onderzoek maatregelen Lepelingen.

-N
 ieuwe beheersplannen
voor onderhoudsniveau
‘grijs en groen’ en openbare verlichting;
- Maatregelen treffen om
verrommeling bij entree
kernen tegen te gaan;
- Doorzetten duurzame onkruidbeheersing verharding en sportvelden;
- Doorzetten afkoppelen
hemelwater (incl riool);
- Onderzoek capaciteit en
onderhoud van het riool;
- Inrichten en aankleden
nieuwbouwwijken.
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Enkele belangrijke uitgangspunten bij dit thema zijn:
- De verduurzaming van de bebouwde omgeving bij
particulieren en sociale woningen versnellen;
- Bij (vervangings)investeringen binnen het wagenpark kiezen voor zuiniger en schoner varianten.

Nunspeet zet in op
energiebesparing en
duurzame opwekking
Het (her)inrichten van
de openbare ruimte is
klimaat adaptief

-U
 pgraden en uitvoeren van
het Programma Duurzaamheid;
- Besparen op verbruik van
energie;
- Duurzaam opwekken van
energie door gemeente en
burger/ondernemer stimuleren;
- Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in
regionaal verband;
- Versneld vervangen straatverlichting door LED;
- Inrichten van een energieloket voor burgers en
bedrijven;
- Inzetten van een energieregiseur;
- Stimuleren van innovatie en
het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen;
- Het afsluiten van een lokaal
energieakkoord;
- Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen;
- Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke
neventak agrarische sector.

Thema 4
Duurzaam denken
en doen

Groene mobiliteit
wordt gestimuleerd
Hergebruik en recycling van afval om een
bijdrage te leveren aan
de circulaire economie

-R
 ealiseren van een
prettig en veilig fietsnetwerk;
- Realiseren van extra
oplaadpunten voor
elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.

-O
 nderzoek naar de capaciteit van het riool;
- Klimaat bestendig inrichten van de leefomgeving door hemelwater af te koppelen van
het riool;
- Klimaat bestendig
inrichten van de openbare ruimte;
- Bedrijven en particulieren stimuleren de
buitenruimte klimaatbestendig in te
richten.

-O
 nderzoek naar
een realisatie van
een milieustraat;
- Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg
per persoon;
- Opstellen en
uitvoeren van het
plan van aanpak
saneren asbestgevels en -daken.
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Enkele belangrijke uitgangspunten bij dit thema
zijn:
- Inzetten op een effectieve netwerksamenwerking tussen de NEO gemeenten;
- Het actief bijdragen aan de taken van de
vernieuwde SNV;
- Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente;
- OZB alleen verhogen voor inflatie en zo nodig
voor grote projecten;
- We staan voor goed werkgeversschap.

Optimaliseren van de
bedrijfsvoering ten
dienste van onze ambities

-N
 unspeet biedt aan
(jong) talent kansen en
nemen verantwoordelijkheid voor inzet van
mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt;
- Optimalisatie van het
Klantcontactcentrum
- Extra aandacht voor
schriftelijke en mondelinge communicatie met
inwoners;
- Een voldoende waardering van inwoners/
ondernemers over het
betrekken van inwoners/ondernemers
bij de uitvoering van
plannen, gemeten in het
onderzoek ‘waarstaatjegemeente’.

Thema 5
Samen werken

Digitaliseren van informatievoorziening
en dienstverlening

Nunspeet zorgt voor
een blijvende solide
financiële huishouding
-W
 ij doen onderzoek naar
nieuwe contact / communicatiekanalen;
- Wij zorgen voor een
betere en veilige digitale
toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van
informatie en toename
digitale producten (via
vernieuwde website).
-O
 pnemen van een
beperkt aantal
relevante ‘resultaat
metende’ beleidsindicatoren in de
verantwoordingsdocumenten;
- Invoeren van een gestructureerde vorm
van omgaan met
risico’s door toepassen van risicomanagement.

COLLEGEPROGRAMMA 2018 - 2022

Een belangrijk uitgangspunt bij dit
thema is:
- Veiligheid verdient extra aandacht
met daarbij ook focus op verminderen criminaliteit en woonoverlast.
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Thema 6
Veiligheid

In diverse grote
beleidsthema’s geven
wij extra aandacht
aan veiligheid

Wij verminderen
criminaliteit en
woonoverlast
Ondermijning wordt
actief bestreden

-O
 nderzoek of uitbouwen
gemeentelijke handhaving
nodig is;
- Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2020-2023;
- Bij het invoeren van de
Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie
specifieke maatregelen
opnemen inzake (brand)
veiligheid.

Het Bibob-beleid
wordt geactualiseerd
en uitgebreid

-A
 ctualiseren en uitbreiden
van het Bibob-beleid;
- Inzetten instrument Bibob op
meerdere beleidsterreinen.

Wij bieden
mogelijkheden voor
evenementen

-O
 ntwikkelen beleid over
evenementenlocaties;
- Vereenvoudigen (waar mogelijk) van de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning.

-B
 eleid opstellen om ondermijning tegen te gaan;
- Instellen gemeentelijk meldpunt.

Wij ondersteunen en
faciliteren initiatieven
voor buurtpreventie

-O
 pstellen beleidsregels voor
woonoverlast;
- Inzetten op versterking van
de signalerende en repressieve handhavingskant van
onze buitengewoon opsporingsambtenaren;
- Het optimaliseren van de
informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk
toezichthouders.

Wij houden onze
brandweervrijwilligers
betrokken en
enthousiast
-O
 ntwikkelen initiatieven om
het vrijwilligerskorps op
een voldoende en adequaat
niveau te houden.

-O
 ndersteunen buurtpreventie-initiatieven van burgers.

De APV wordt ingezet
bij bestuurlijke
handhaving

-O
 pnemen bestuursrechtelijke sancties in de Algemene
plaatselijke verordening om
overtreding van bepalingen
in deze verordening aan te
pakken.

