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Collegeprogramma 2014-2018 

 

 

Richtinggevende afspraken in het collegeprogramma 2014-

2018 

Resultaat is behaald  Resultaat is niet behaald, 

omdat 

Programma 1 Bestuur, Veiligheid en Handhaving   

1.1 Samenwerking   

a. Wat goed is voor de burger moet leidend uitgangspunt 

zijn. 

Reguliere activiteit  

b. Wat goed werkt in bestaande samenwerkingen 

voortzetten. 

Hoewel een verzoek om aansluiting bij regio 

Stedendriehoek loopt, blijven we ook 

samenwerken in de Regio Zwolle (werk-

economische zaken). Samen met Epe, Hattem en 

RNV gemeenten maken we afspraken over het 

Cultuurpact. Heerde maakt deel uit van de 

Veiligheidsregio, cluster Noord Veluwe.  

 

c. Wat knelt in bestaande samenwerkingen 

heroverwegen en hier een beslissing over nemen. 

Raad heeft traject zelf ter hand genomen. 

Raadsbesluit 14-12-2015 

 

d. Voor 1 januari 2015 aan de gemeenteraad rapporteren 

over de afspraken onder a.b. en c.  

Raad heeft traject zelf ter hand genomen. 

Raadsbesluit 14-12-2015 

 

e. Besluitvorming over nieuwe 

samenwerking(sverbanden) moeten passen binnen 

bovenstaande richtinggevende uitspraken 

Reguliere activiteit  

1.2 Strategische alliantie   

a. Deelname aan een strategische alliantie 

onderschrijven  

Heerde neemt in afwachting van de 

besluitvorming in regio Stedendriehoek nog deel 

aan de Strategische Alliantie Veluwe Noord met 

de RNV gemeenten en Hattem.  

 

1.3 Deregulering   

a. Terugdringen regels waar mogelijk  Reguliere activiteit  

b. Optimaliseren van processen Reguliere activiteit. Zaakgericht werken en 

ketenregie gemeentelijke informatievoorziening 

gebeurt al in Sociaal Domein. 

 

c. Optimaliseren van de samenwerking in de ketens Reguliere activiteit. Sociaal Domein heeft een 

preventieregisseur.  

 

1.4 Dienstverlening   
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a. De mogelijkheden van elektronische dienstverlening 

moeten verder uitgenut worden. 

Reguliere activiteit. Voor belastingen zijn we 

aangesloten op MijnOverheid. Op de website is 

een online-afspraken module. Het nieuwe 

Content Management Systeem (CMS) maakt het 

mogelijk om apparaat-onafhankelijk de website 

goed leesbaar te kunnen raadplegen. Op dit 

moment staan 55 aanvraagformulieren online. Er 

is een top-taken website waardoor informatie 

sneller vindbaar is. Ingaande oktober 2017 wordt 

de raadsinformatie via de website op Ibabs online 

gepubliceerd.  

 

b. Een nieuw dienstverleningsconcept wordt vastgesteld, 

waarbij ruimte voor maatwerk wordt geboden 

Dienstverleningsvisie is vastgesteld op 31 mei 

2016.  

 

1.5 Algemene plaatselijke verordening   

a. Sterker handhaven op de APV regels. Op 2 oktober 2017 is de geactualiseerde 

Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. 

Het Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) is 

vervangen door het Uitvoeringsprogramma VTH-

taken 

(Vergunning, Toezicht en Handhaving). Jaarlijks 

stelt de raad de prioritering vast. Het laatst op 29 

mei 2017.  

 

b. Zwaarder inzetten op het bestrijden van de overlast 

door het gebruik van drank en/of drugs.  

In het CJG werken ambulante jeugdcoaches die 

samen met de jongerenwerker en de jeugd-BOA 

inzetten op het voorkomen van overlast. Op 18 

mei 2015 is het Preventie- en Handhavingsplan 

Alcohol 2015-2018 door de raad vastgesteld.  

 

1.6 Duurzaamheid   

a. Stimuleren van kleinschalige energieopwekking.  Op 2 oktober 2017 heeft de raad de kadernota 

Lokaal Klimaatbeleid 2017-2021 en de 

Contourennota uitvoering lokaal klimaatbeleid 

2017-2021 vastgesteld.  

Eén van de punten in de kadernota is zoveel 

mogelijk lokale hernieuwbare energieopwekking 

door middel van zon-PV, Warmte Kracht Ondiepe 

bodem en biomassa |(hout).  

Als gemeente hebben wij zonnepanelen geplaatst 

op De Rhijnsberg, De Heerd, Gemeentekantoor 

Eperweg, De Noord, Burgemeester Faberhal en 

Sporthal Wapenveld.  
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b. Uitvoering geven aan regelingen voor woningisolatie Is afgerond in 2015.  

c. Streven naar substantiële vermindering van restafval 

per inwoner/jaar binnen de gemeente 

In de themaraad van 19 juni 2017 is toegelicht 

dat het restafval in 2016 ten opzichte van 2013 

terug is gegaan van 3000 ton naar 1900 ton als 

gevolg van omgekeerd inzamelen/Fase 1.  

 

d. Uitbreiden van oplaadpunten voor elektrische auto’s en 

fietsen 

Reguliere activiteit. Elektrisch rijden staat op de 

Routekaart energie neutrale regio.  

 

1.7 Brandweer   

a. Binnen het regionaal overleg inzetten op zelfsturing. Is afgerond. Regionale besluitvorming.   

b. Procedures en protocollen (laten) vereenvoudigen. Reguliere activiteit van burgemeester binnen de 

Veiligheidsregio, cluster Noord Veluwe.  

 

   

Programma 2 Economische zaken, financiën en grote 

projecten 

  

2.1 Economische zaken   

a. Economisch Manifest moet voortvarend worden 

opgepakt. Drie keer per jaar overleg met ondernemers 

en jaarlijkse rapportage aan gemeenteraad.  

Toolkit ‘Ondernemers’ op gemeentelijke website. 

Integrale aanpak vraagstukken. Gemeente vaste 

partner in het Gemeentelijk Ondernemersoverleg 

(GOO). Bedrijfsbezoeken zijn reguliere activiteit. 

Actieve bestuurlijke en ambtelijke deelname in 

regionale samenwerking.  

 

b. Juiste voorwaarden en criteria moeten gecreëerd 

worden, waardoor de bestaande agrarische en 

recreatieve sector verder kunnen ontwikkelen.  

Uitnodigingsplanologie biedt mogelijkheden voor 

initiatieven.  

 

c. Actieprogramma aanpak winkelleegstand ontwikkelen 

in samenspraak met de ondernemers.  
De raad heeft op 1 februari 2016 de Versterking 

Compact Centrum Heerde vastgesteld en op 28 

november 2016 een aanvulling hierop.  

Aanpak winkelleegstand wordt onder regie van 

het GOO uitgewerkt. 

 

 

2.2. Recreatie en toerisme   

a. Vereenvoudigen van regelgeving bij evenementen.  Is afgerond.   

b. Het mogelijk maken van de toegang tot 

natuurgebieden middels uitbreiding van toeristische 

overstappunten (TOP-locaties). Potentiële locaties zijn 

o.a. ECR, Renderklippen, Veessen en de Bosschuur 

aan de Kamperweg.  Goede bereikbaarheid van de 

Schaapskooi is van essentieel belang, evenals een 

goede verbinding met het Heerderstrand.  

ECR Groot Stokkert is een toeristisch 

overstappunt en startpunt voor klompenpad. 

Veessen krijgt met het project Rivierfront 

Veessen ook voldoende parkeergelegenheid nabij 

horeca om het gebied in te trekken. 

Parkeergelegenheid Renderklippen is 

heringericht. Bosschuur wordt betrokken bij 
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recreatieve voorzieningen in de omgeving. Er is 

een fietsverbinding tussen Elburgerweg en 

Heerderstrand tot stand gekomen.  

c. Er moet voldoende ruimte worden geboden aan 

horecagelegenheden en de recreatieve sector. 

Uitbreiding van de kiosk (Elburgerweg) moet tot de 

mogelijkheden behoren.  

Uitbreiding horecagelegenheid bij Renderklippen 

is in onderzoek.  

Uitnodigingsplanologie biedt mogelijkheid voor 

initiatieven. 

 

d. De opbrengst van toeristenbelasting mag alleen 

gebruikt worden voor de instandhouding van het 

product recreatie en toerisme.  

Er wordt meer geld uitgegeven aan Recreatie en 

Toerisme dan aan toeristenbelasting wordt 

ontvangen. Uitvoeringsprogramma toeristische 

promotie 2017-2021 is in de raad van 2 oktober 

vastgesteld.  

 

2.3 Subsidiebeleid   

a. De algemene subsidieverordening moet geactualiseerd 

worden, waarbij inzicht wordt gegeven in verkapte 

subsidies en overige subsidies die niet onder de 

algemene subsidieverordening vallen.  

De Algemene Subsidieverordening is in de raad 

van 9 mei 2016 vastgesteld. In de commissie van 

13 maart 2017 is een overzicht gegeven van 

subsidies en verkapte subsidies.  

 

b. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van 

overheidssubsidies.  

Aanvragen om subsidies vinden plaats op basis 

van de nieuwe ASV en de nieuwe 

subsidieregelingen (collegebesluiten in het 

laatste kwartaal van 2016).  

 

c. Subsidies worden alleen verleend voor 

basisvoorzieningen.  

Subsidies worden verstrekt op basis van de 

nieuwe ASV en de nieuwe subsidieregelingen 

(collegebesluiten in het laatste kwartaal van 

2016). 

 

d. Subsidies uitsluitend op basis van meetbare 

prestatieafspraken.  

Subsidies worden verstrekt op basis van de 

nieuwe ASV en de nieuwe subsidieregelingen 

(collegebesluiten in het laatste kwartaal van 

2016). 

 

e. Er moet een evenwichtige verhouding komen in de 

subsidies tussen sport en kunst en cultuur.  

Op 3 april 2017 is de nota Sport en bewegen 

2017-2020 gemeente Heerde vastgesteld. Het 

uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2018-

2021 wordt in de novembercommissie  2017 voor 

behandeling aangeboden.  

 

2.4. Financiën   

a. Toevallige meevallers mogen niet automatisch leiden 

tot verhoging van de uitgaven.  

Begroting is gebaseerd op realistische ramingen.   

b. De tarieven voor leges en vergunningen dienen zo laag 

mogelijk te zijn. Streven naar kostendekkendheid van 

de dienstverlening door de gemeente. 

Leges worden kostendekkend in rekening 

gebracht.  
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c. Jaarlijks moet een structureel sluitende begroting 

worden vastgesteld.  

Is op behandeling in de raad van de begroting 

2018 na voor deze collegeperiode afgerond.  

 

d. Het streven is een begroting die structureel in balans 

is zonder de OZB te verhogen (behoudens 

inflatiecorrectie).  

Is afgerond.   

e. Nieuw (gemeentelijk beleid) mag niet leiden tot 

verhoging van de belastingdruk. Als er nieuwe wensen 

zijn dienen de financiële middelen daarvoor gevonden 

te worden in de bestaande begroting. De zogenaamde 

‘oud voor nieuw’ regeling.  

Is afgerond en steeds betrokken in de afweging 

bij het maken van de begrotingen in de 

collegeperiode.  

 

f. Bezuinigingen van Rijkswege mogen in principe niet 

leiden tot belastingverhoging. 

Is afgerond en steeds betrokken in de afweging 

bij het maken van de begrotingen in de 

collegeperiode. 

 

g. De gemeente moet maximaal inzetten op het 

verkrijgen van subsidies voor het realiseren van haar 

plannen/ambities.  

Er wordt gebruik gemaakt van de in 2016 in 

gebruik genomen subsidiedatabase.  

 

h. Geplande investeringen 2015-2017 kritisch bezien. 

Handhaven als aangetoond is dat uitstel van de 

betreffende investering onverantwoord is en 

maatschappelijk niet aanvaardbaar is.  

De investeringslijst is jaarlijks kritisch bekeken.   

i. Uitvoering van de drie gedecentraliseerde taken moet 

in principe plaatsvinden binnen het gedecentraliseerde 

budget. 

Uitvoering binnen het decentralisatiebudget is 

met realistisch ramen losgelaten bij de begroting 

2015 en volgende jaren.  

 

j. Voor opvang van de financiële risico’s van de drie 

gedecentraliseerde taken wordt een egalisatiefonds 

gevormd.  

Er is geen egalisatiefonds gevormd.   

k. Geen grondaankopen voor uitbreiding woningbouw 

en/of industrieterrein.  

In de collegeperiode zijn geen gronden 

aangekocht.  

 

l. Besluitvorming over nieuwe uitgaven en/of uitbreiding 

van geraamde uitgaven vindt plaats in het kader van 

de integrale afwegingen bij de perspectiefnota en/of 

bij de (meerjaren)begroting.  

Reguliere activiteit.   

m. Positieve rekeningsaldi worden toegevoegd aan de 

Algemene Reserve, niet geblokkeerd.  

Reguliere activiteit. Onderscheid tussen 

geblokkeerd en niet-geblokkeerd deel bestaat 

niet meer. 

 

n. De geraamde gemeentelijke opbrengst van de OZB 

blijft behouden. Dat wil zeggen dat ontwikkelingen in 

de WOZ-waarden (als gevolg van de jaarlijkse 

waardering) worden gecompenseerd met een 

Reguliere activiteit.   
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evenredige tariefstijging of –daling bij de OZB. Dit los 

van areaal en/of andere ontwikkelingen.  

   

3. Openbare ruimte   

3.1 Wonen   

a. De visie Wonen, Welzijn en Zorg moet in 2014 

voorafgaande aan de lokale woonvisie zijn opgesteld, 

zodat de opgestelde visie mede gebruikt kan worden 

voor de op te stellen woonvisie.  

 Is niet gebeurd. Zie 

najaarsnota en begroting 

2018 . Er komt een visie 

als gevolg van de 

decentralisatie van 

beschermd wonen. De 

Woonvisie Heerde is op 6 

juli 2015 door de raad 

vastgesteld. 

b. In de komende vier jaar geen nieuwe (grootschalige) 

uitbreidingsplannen voor woningbouw realiseren.  

Er zijn geen nieuwe grootschalige 

uitbreidingsplannen ontwikkeld. De Kolk en 

Bovenkamp 2 zijn in afronding. Er vindt 

woningbouw plaats op vrijkomende locaties.  

 

c. Mogelijk maken van woningbouw op 

inbreidingslocaties (zoals bij de voormalige 

scholen/vrijkomende locaties).  

Kavelpaspoorten zijn beschikbaar voor de 

vrijkomende locaties.  

 

d. Bevorderen dat marktpartijen projecten ontwikkelen 

en ruimte bieden aan particulier opdrachtgeverschap.  

Uitnodigingsplanologie biedt marktpartijen maar 

ook inwoners de mogelijkheid om met plannen te 

komen die een meerwaarde hebben.  

 

e. In samenspraak met belangstellende 

levensloopbestendige woningen bouwen.  

Gemeente bouwt geen woningen maar biedt via 

uitnodigingsplanologie ruimte om met plannen te 

komen. Is ook onderdeel van prestatieafspraken 

met Triada. Triada wil meer (bestaande) 

woningen hiervoor geschikt maken.  

 

f. Inzetten op starterswoningen, kleinschalige 

bouwprojecten en alternatieve woonconcepten.  

Gemeente bouwt geen woningen maar biedt via 

uitnodigingsplanologie ruimte om met plannen te 

komen. Is ook onderdeel van prestatieafspraken 

met Triada. 

 

g. Haalbaarheid voortzetten startersleningen 

onderzoeken.  

Onderzoek heeft plaatsgevonden, Verordening 

VROM Startersleningen is door de raad 

vastgesteld op 16 juni 2014 en beschikbaar 

budget (conform raadsbesluit van  6 juli 2015) is 

in 2016 overgeboekt naar het SVn.  
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h. Onderzoek naar verruiming van de regels voor 

inwoning gericht op de toenemende noodzaak voor het 

verlenen van mantelzorg.  

In het Besluit Omgevingsrecht (BOR) heeft het 

rijk de mogelijkheden voor mantelzorg geregeld.  

 

i. Bij het maken van prestatieafspraken met Triada o.a. 

aandacht besteden aan scheefwonen en behoud 

goedkope huurwoningen.  

Maken deel uit van het bod dat op basis van de 

woonvisie (2015-2025) is uitgebracht en de 

daaruit volgende prestatieafspraken met Triada.  

 

3.2 Accommodatiebeleid   

a. Accommodaties moeten zoveel mogelijk geprivatiseerd 

worden.  

Reguliere activiteit. Haalbaarheid is afhankelijk 

van de mogelijkheden van gebruikers. Kadernota 

Accommodatiebeleid 2017-2020 is op 3 april 

2017 door de raad vastgesteld.  

 

b. Vaststellen van een definitieve locatie voor het 

gemeenschapshuis in Wapenveld.  

 Initiatief ligt bij Dorpsraad, 

gemeente faciliteert.  

c. De mogelijkheid onderzoeken van een combinatie van 

‘de Noord’ in Veessen met scholen en culturele 

voorzieningen.  

 Onderzoek loopt. 

d. Richting geven aan een passende beheerstructuur voor 

de gemeentelijke gebouwen waarin diverse 

voorzieningen zijn ondergebracht.  

In De Rhijnsberg wordt op dit moment het 

beheer door Cambium uitgevoerd. 

Bij De Heerd zijn afspraken gemaakt over de 

beheerstructuur. De beheerstructuur van De 

Heerd is onderwerp van gesprek van de 

beheerstichting en dorpshuisbestuur. 

 

3.3. Beheer en onderhoud   

a. Vaststellen van de beheerplannen o.a. groen, riolering 

en wegen.  

De kwaliteitsvisie openbare ruimte is op 6 juli 

2015 door de raad vastgesteld. Het 

afvalwaterketenplan (riolering) H2OW 2015-2019 

is op 15 december 2014 door de raad 

vastgesteld. Op 21 september 2015 is het 

beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2025 door 

de raad vastgesteld. Het beleidsplan Spelen 

2016-2020 is op 6 juni 2016 door de raad 

vastgesteld. Het nieuwe wegenbeheerplan wordt 

in 2017 door het college vastgesteld. Jaarlijks 

wordt het bosbeheerplan door het college 

vastgesteld.  

Groenbeheerplan wordt 

uitgewerkt.  

b. Beleid ontwikkelen om inwoners te betrekken bij 

beheer en onderhoud van de wijk.  

De rotondes zijn uitgegeven aan ondernemers 

voor beheer en onderhoud.  

Er is geen expliciet beleid 

om inwoners te betrekken 

bij beheer en onderhoud 

van de wijk.  
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c. Stimuleren van collectieve initiatieven vanuit de 

wijken.  

Herinrichting openbaar groen in omgeving 

Apeldoornshof heeft in overleg met bewoners 

plaatsgevonden.  

Er is ruimte voor 

initiatieven maar de animo 

is minimaal. Bijvoorbeeld 

in Hoorn is na een 

afhankelijk initiatief van 

bewoners, het onderhoud 

toch weer bij de gemeente 

gekomen.  

3.4. Inrichting centra   

a. De uitwerking van de herinrichtingsplannen wordt 

voortvarend opgepakt.  

Is afgerond.  

b. In Heerde moet de prioriteit worden gelegd bij het 

dorpsplein.  

Is afgerond.   

c. De besluitvorming inzake de verkeerscirculatie van 

centrum Heerde moet met voortvarendheid opgepakt 

worden waarbij het uitgangspunt is dat de auto’s te 

gast zijn in het centrum en rekening wordt gehouden 

met zwakke verkeersdeelnemers (o.a. kindvriendelijke 

inrichting).  

Verkeerscirculatievarianten zijn besproken met 

de ondernemers. 

Verkeerscirculatieplan 

volgt wanneer er 

duidelijkheid is over de 

herontwikkeling van de 

voormalige gemeentewerf.  

d. Optimale afstemming met ondernemers bij 

infrastructurele werkzaamheden. Goed overleg en 

goede afspraken vooraf, tijdens en na afloop van de 

werkzaamheden.  

Overleg heeft frequent en grotendeels 

voorafgaand maar zeker tijdens de 

werkzaamheden plaatsgevonden. 

 

3.5. Bos en wildbeheer   

a. Voor beheer wordt kennis en kunde van burgers en 

organisaties als bijv. KNNV benut.  

Reguliere activiteit  

b. Er moet een uitnodigende toegang worden geboden 

aan de bezoekers.  

Maakt deel uit van de visie op het bosbeheer, 

vastgesteld op 13 mei 2013 door de raad. 

 

c. Bij het nieuwe bosbeheerplan moet het economisch 

benutten van producten uit het bos verder worden 

uitgewerkt.  

Maakt deel uit van de visie op het bosbeheer, 

vastgesteld op 13 mei 2013. 

 

   

Programma 4 Samenleving   

4.1. Decentralisatie algemeen   

a. De financiële middelen moeten zoveel mogelijk ingezet 

worden voor de daadwerkelijke zorg in plaats van 

overleg, verslaglegging en controle.  

Reguliere activiteit. Op 23 januari 2017 heeft de 

raad zich uitgesproken over de formatie 

uitvoering Sociaal Domein.  

 

b. Vermindering van de bureaucratie is een voorwaarde.  Reguliere activiteit.   
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c. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis 

van doelen, prestatie en resultaten.  

Reguliere activiteit.  

d. Zorg is laagdrempelig en goed toegankelijk.  CJG en Zorgvraagheerde.nl, algemene 

voorzieningen met een minimale toets en geen 

administratieve drempel.  

 

e. Zo min mogelijk verschillende hulpverleners in één 

gezin (integraal, dus over de beleidsvelden heen, 

realiseren van één gezin, één plan, één regisseur). 

Reguliere activiteit.  

f. Leveren van maatwerk en het verminderen van regels.  Reguliere activiteit.   

g. Zoveel mogelijk geld inzetten voor preventie en 

vroeghulp.  

Reguliere activiteit.  

h. Niet het aanbod, maar de cliëntvraag centraal stellen.  Reguliere activiteit.  

i. De cliënt zoveel mogelijk zelf de regie en 

verantwoordelijkheid laten nemen.  

Reguliere activiteit.  

j. Uitgaan van eigen kracht, mensen zelf laten doen wat 

zij zelf kunnen, ondersteuning van de omgeving waar 

dat kan, daarna als overheid pas taken overnemen.  

Reguliere activiteit.  

k. Optimaliseren van dienstverlening, o.a. door meer 

huisbezoeken en minder loketbezoek.  

Reguliere activiteit.   

l. Decentralisaties budgetneutraal uitvoeren, de eerste 

jaren indien nodig extra investeren in sociale 

infrastructuur. Dus geen open-eind financiering.  

De gemeente heeft een zorgplicht. Begroting 

wordt gemaakt op basis van realistisch ramen.  

 

m. Handhaven van de mogelijkheid voor een PGB. Is afgerond.   

n. Identiteitsgebonden zorg mogelijk maken, o.a. door 

middel van een PGB.  

Is afgerond.   

o. Goede controle borgen ter voorkoming van misbruik 

van o.a. PGB-gelden.  

Reguliere activiteit.  

p. Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of 

andere algemene ruimten optimaal inzetten voor het 

“welzijnszorg” arrangement.  

Reguliere activiteit.   

4.2. Wet maatschappelijke ondersteuning   

a. De kracht van de samenleving wordt zo goed mogelijk 

benut door naar burgers te luisteren en hen te laten 

participeren in projecten, waarbij zij zelf de regie 

voeren of een deel daarvan. De Wmo-adviesraad 

speelt hierin een belangrijke rol.  

Wmo-adviesraad is omgevormd tot een integrale 

brede Adviesraad Sociaal domein.  

Kaderdocument Sociaal Domein 2017-2020 

(vastgesteld door de raad op 13 februari 2017) is 

een integraal document dat een kapstok biedt 

voor tal van aspecten die betrekking hebben op 

de rol van burgers in de samenleving. Met de 

vaststelling van dit document zijn tal van 

afzonderlijke beleidsplannen bijvoorbeeld voor 
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jeugd en volwassenen in een breed spectrum 

komen te vervallen. Op basis van het 

kaderdocument komen op onderdelen 

Uitvoeringsprogramma’s.  

b. Sociale wijkteams worden opgezet en pilots worden 

ingericht.  

Sociale ‘infrastructuur’ is op een andere manier 

ingericht. Besluitvorming in raad op 14 juli 2014 

(Kaderdocument inrichting sociale infrastructuur 

en toegang voor individuele (maatwerk) 

voorzieningen).  

 

c. Maatschappelijke projecten worden opgezet voor 

inwoners die onder de participatiewet of dagbesteding 

vallen om hun kwaliteiten en potentieel te benutten en 

inwoners met een beperking maximaal te laten 

deelnemen aan de samenleving. 

De volgende projecten en voorzieningen zijn 

opgezet: 

Pilot Werk (begeleiding richting werk of als werk 

(nog) niet mogelijk is richting vrijwilligerswerk. 

Algemene voorziening Regieondersteuning 

(dagactiviteiten en regie-ondersteuning om 

zelfstandig te blijven wonen). 

Pilot Arbeidsmatige Dagbesteding en Beschut 

Werk (analyse of inwoner naar werk of  naar 

dagbesteding of naar beschut werk) moet worden 

geleid.  

 

d. In het licht van de decentralisaties is het belangrijk om 

gemeentelijk mantelzorg beleid te ontwikkelen.  

Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen 

draagkracht en draaglast, is op 21 september 

2015 vastgesteld door de raad.  

 

e. Het mantelzorgcompliment blijft bestaan. De 

mogelijkheden voor respijtzorg blijven voldoende 

aanwezig.  

Maakt onderdeel uit van de Nota 

Mantelzorgbeleid.  

 

4.3. Jeugd   

a. Het centrum voor Jeugd en Gezin speelt een centrale 

rol in alle zorgvragen voor en rond kinderen.  

Is afgerond. Maakt deel uit van het beleidsplan 

Jeugd dat op 27 oktober 2014 door de raad is 

vastgesteld.  

 

b. De controle op kwaliteit, noodzaak en effectiviteit 

wordt goed geregeld.  

Is ingericht.   

c. Het gemeentelijk budget voor jeugdbeleid en 

preventieve jeugdhulp wordt samengevoegd met het 

budget voor jeugdzorg.  

Is ingericht.   

d. Voor preventie en vroegsignalering moeten voldoende 

middelen beschikbaar zijn.  

Reguliere activiteit.   

e. Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn voor 

specialistische jeugdzorg.  

Reguliere activiteit.  
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f. Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en 

buitenschoolse opvang worden actiever betrokken bij 

het vroeg signaleren van problemen.  

Reguliere activiteit.   

4.4. Participatiewet   

a. Er worden maatschappelijke initiatieven of projecten 

opgezet en ondersteund waarin deelname door 

mensen met een beperking aan de maatschappij 

gerealiseerd wordt.  

Eerder genoemde pilot Arbeidsmatige 

Dagbesteding en Beschut werk.  

Vrijwilligerscoördinator De Plu bemiddelt voor 

deelname van mensen met een beperking.  

 

b. Voor mensen met een gemeentelijke uitkering, met of 

zonder beperking, geldt inzet naar vermogen op het 

gebied van werk, vrijwilligerswerk, of opleiding. 

Reguliere activiteit. Basis is het beleidsplan Werk 

en Inkomen en de re-integratieverordening 

Participatiewet 2015 gemeente Heerde. Beide 

zijn op 15 december 2014 door de raad 

vastgesteld.  

 

c. Van alle WWB’ers wordt verwacht dat zij meewerken 

aan de re-integratie verplichtingen. 

Reguliere activiteit. Basis is het beleidsplan Werk 

en Inkomen dat op 15 december 2014 door de 

raad is vastgesteld. Dit is opgevolgd door het 

Kaderdocument Sociaal Domein. Jaarlijks wordt 

ook een Notitie Vangnetuitkering Participatiewet 

vastgesteld, voor het eerst op 14 december 

2015.  

 

d. Social Return wordt meegenomen in gemeentelijke 

aanbestedingen, vooral voor leer/werkplaatsen van 

mensen die onder de participatiewet vallen.  

Maakt deel uit van het inkoopbeleid. Is als 

voorwaarde meegenomen bij de nieuwe 

raamovereenkomsten (2019) Sociaal Domein. 

Voor andere contracten als 

inspanningsverplichting.  

 

e. Het budget voor de WSW wordt zoveel mogelijk 

ontschot en ingezet voor de gehele doelgroep die 

onder de participatiewet valt. Gestreefd wordt naar 

een eerlijke en effectieve verdeling van deze middelen.  

 Wsw-budget gaat nu nog 

naar Felua-groep/Lucrato.  

f. De gemeente voert geen inkomenspolitiek, maar 

streeft wel naar behoud van het huidige niveau van 

aanvullende voorzieningen.  

Is afgerond. De raad heeft op 15 december 2014 

de vangnetregelingen 2015 en bijbehorende 

verordeningen en de verordening bijzondere 

bijstand 2015 vastgesteld.  

 

g. De toegankelijkheid van sport en cultuur voor kinderen 

die opgroeien in armoede moet geborgd zijn. De 

mogelijkheden voor aanvullende voorzieningen worden 

opnieuw bekeken en indien nodig aangepast.  

Om toegang te hebben tot sport en cultuur kan 

een beroep worden gedaan op het 

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, een 

activiteitenbijdrage in het kader van het 

minimabeleid of een bijdrage via Stichting 

Leergeld.  
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h. Stimuleren van collectieve initiatieven op het gebied 

van participatie.  

Reguliere activiteit.   

i. Buurtprijs introduceren voor buurten waar bewoners 

zich betrokken voelen en oog hebben voor elkaar.  

 Is niet uitgevoerd.  

4.5 Werk en inkomen   

a. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er 

langdurige ondersteuning.  

Reguliere activiteit.   

b. De gemeente draagt zorg voor het maken van 

afspraken met werkgevers over het, op basis van 

vrijwilligheid en het nemen van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, aannemen van mensen die niet 

zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Dit 

kan zowel lokaal als in regionaal verband geregeld 

worden. 

Werkgevers worden gestimuleerd. Samenwerking 

tussen economische zaken, Pilot Werk en het 

UWV.  

 

4.6. Gezondheidszorg   

a. In samenhang met scholen, politie, jongerenwerkers 

en betrokkenen uit de samenleving en mogelijk de 

jongeren zelf zoeken naar effectieve manieren om 

alcohol en/of drugsgebruik onder jongeren terug te 

dringen. 

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 is op 

26 oktober 2015 door de raad vastgesteld.  

 

4.7. Sport   

a. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang 

moeten gestimuleerd worden om nauw samen te 

werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te 

laten bewegen. 

Nota Sport en Bewegen 2017-2020 is op 3 april 

2017 door de raad vastgesteld.  

 

b. Sportverenigingen dienen een grote mate van 

zelfwerkzaamheid te verrichten om in aanmerking te 

komen voor subsidie. 

Nota Sport en Bewegen 2017-2020 is op 3 april 

2017 door de raad vastgesteld. 

 

c. Prioriteit ligt bij de jeugd.  Nota Sport en Bewegen 2017-2020 is op 3 april 

2017 door de raad vastgesteld. 

 

4.8. Kunst en Cultuur   

a. Het ontwikkelen van kunst- en cultuurbeleid.  Borging in het Kaderdocument Sociaal Domein 

2017-2020, vastgesteld door de raad op 13 

februari 2017. Uitvoeringprogramma komt in 

november 2017 voor behandeling in de 

commissie.  

 

b. De cultuursector moet meer op eigen benen komen te 

staan en zich voor haar financiering meer dan nu 

richten op bezoekers, donateurs en sponsoren. 

Borging in het Kaderdocument Sociaal Domein 

2017-2020, vastgesteld door de raad op 13 

februari 2017. Uitvoeringprogramma komt in 

 



13 
 

november 2017 voor behandeling in de 

commissie. 

c. De gemeente moet een regierol vervullen in het 

stimuleren van kunst en cultuur. 

Borging in het Kaderdocument Sociaal Domein 

2017-2020, vastgesteld door de raad op 13 

februari 2017. Uitvoeringprogramma komt in 

november 2017 voor behandeling in de 

commissie. 

 

d. Prioriteit ligt bij de jeugd.  Borging in het Kaderdocument Sociaal Domein 

2017-2020, vastgesteld door de raad op 13 

februari 2017. Uitvoeringprogramma komt in 

november 2017 voor behandeling in de 

commissie. 

 

 


