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Vanuit Kans, Creativiteit en Daadkracht 
 
Beleidsintenties coalitie periode 2010-2014 
 

De raadsfracties CDA, ChristenUnie-SGP en PvdA spreken uit, dat zij in de raadsperiode 2010-2014 een coalitie vormen. Namens elk van de drie 

partijen neemt een wethouder zitting in het college van burgemeester en wethouders. Op basis van de verdeling van de programma’s uit de 

programmabegroting, worden de onderwerpen genoemd die voor de komende periode belangrijk worden gevonden. Het gaat er hierbij om de 

KANSEN te benutten om nieuwe dossiers op te pakken, CREATIVITEIT te vinden om de juiste koers in te zetten en DAADKRACHT te tonen om door 

te gaan met de uitvoering van al in gang gezette projecten en invulling te geven aan nieuwe activiteiten. Als coalitie kiezen we voor het formuleren 

van de belangrijkste beleidsintenties voor de periode 2010-2014. De Visie gemeente Heerde 2025, die door de gemeenteraad is vastgesteld, is 

mede als leidraad gehanteerd voor het bepalen van de beleidsintenties. De intenties luiden als volgt: 

 

 

Nr Beleidsintenties 2010-2014 Stand van zaken op 24 februari 2014 

 

1.1 

Programma 1: Bestuur  

Waarden en normen  

 

Het gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie voor de lokale 

samenleving. Geldende waarden en normen worden door haar 

nageleefd zodat zij door de burgers kan worden beschouwd als 

een betrouwbare en betrokken overheid.  

 

Is continu proces. 

1.2 Respect voor overtuigingen 

 

Partijen eerbiedigen de christelijke grondslagen in de 

samenleving, met volledig respect voor andere overtuigingen. 

 

Is continu proces. 
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1.3 Communicatie 

 

De communicatie met inwoners, bedrijven en instellingen van de 

gemeente Heerde wordt versterkt door pro actieve en duidelijke 

communicatie.  

De afstand tussen de politiek en de burger moet verkleind 

worden en de communicatie verbeterd.  

 

Communicatie versterkt door: 

-Rubriek in de schaapskooi en perscontacten, 

-Persberichten, 

-Reguliere afspraken met collegeleden, 

-Verbetering website (o.a. actueel houden en digitale aanvragen), 

-Inspraakprocedures goed naleven, 

-Correspondentie tijdig, correct en in begrijpelijke taal afhandelen. 

-Communicatieplan is opgesteld en besproken met de gemeenteraad. 

-Burgerparticipatie wordt breed toegepast o.a. structuurvisie, projecten 

gebiedsontwikkeling, wmo, mfa Heerde-Oost, gemeenschapsvoorziening 

Wapenveld, kunst en cultuur, stedenbouwkundige visie Hoorn, 

gebiedsvsie Hoornerveen en aanvulling op Centrumvisie.  

-Inzet om bij de burger op gesprek te komen in tegenstelling tot 

traditioneel uitnodigen op gemeentekantoor. 

 

1.4 Dienstverlening 

 

De gemeente heeft de afgelopen twee jaar een verbeterslag 

gemaakt als het gaat om de publieke dienstverlening. 

Ontwikkelingen op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologie, zoals het Klant Contact Centrum en 

Elektronische gemeenten  moeten optimaal in de processen van 

de gemeente worden ingebed. De burgers moeten zoveel 

mogelijk van de elektronische weg tussen gemeente en 

inwoners gebruik kunnen maken. Minder regels, meer service! 

 

Is continu proces, zie ook bij 1.3. 

-Nieuwe website gemeente is gerealiseerd. 

-Digitale aanvragen zijn mogelijk.  

-Klant Contact Centrum is aangepast en hierdoor sterk verbeterd. 

-Waar mogelijk/nodig heeft afstemming in H2Overband plaatsgevonden. 

1.5 Klantgerichtheid 

 

De organisatie en het bestuur zijn zich bewust van het belang 

van de externe omgeving c.q. de klantgroepen die de gemeente 

kent. Zij stellen zich vraaggericht op en kiezen een daarbij 

passende rol. Ze denken en handelen vanuit het perspectief van 

de klant.  

Klantgerichtheid is: wat kan ik voor u betekenen? 

 

Is continu proces,  

-Mt en medewerkers extra bijscholing gehad (4e kwartaal 2010/1e 

kwartaal 2011). 

-De klantgerichte benadering wordt steeds beter toegepast binnen de 

ambtelijke organisatie.  

-Servicenormen zijn opgesteld. 
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1.6 Regionale samenwerking 

 

Eén van de drie aanbevelingen uit de Bestuurskrachtmeting is, 

om een keuze te maken voor een hoofdrichting in de 

bestuurlijke oriëntatie. Dit vanuit het oogpunt van efficiency en 

effectiviteit. De regio IJssel-Vecht behoort inmiddels tot het 

verleden. Heerde maakt geen deel uit van de regio Noord-

Veluwe maar werkt daarmee wel al lange tijd samen. Er is 

sprake van verschillende oriëntaties bij ruimtelijke en 

samenlevingszaken. Een keuze voor één regio biedt naar 

verwachting meer beïnvloeding- en controlemogelijkheden op 

samenwerkings-verbanden. Uiterlijk in de eerste helft van 2011 

wordt een voorstel voor het maken van een definitieve keuze 

aan de gemeenteraad voorgelegd, waarbij recht gedaan wordt 

aan de bestuurlijke en aan de maatschappelijke oriëntatie. 

 

-01-01-2011 uittreding regio IJsselland (GGD)(budgettair-neutraal). 

-2012 voorstel t.b.v. raad betreffende regiokeuze (Regio Noord Veluwe of 

Stedendriehoek?) Inmiddels heeft college (samen met de gemeente 

Hattem) aangegeven te willen participeren in strategische RNV. RNV wil 

daarin meegaan. Voorbereidingen zijn getroffen voor het aangaan van 

een Strategische Alliantie Noord-Veluwe. 

-Miv 010112 overgegaan van werkplein Apeldoorn naar werkplein Zwolle. 

-Zwolle, participatie regio-overleg economische zaken voor de jaren 2011 

– 2014. 

-ODNV; advies, wordt afzonderlijke, zelfstandige organisatie (GR). 

- verbeterplan vth (vergunningverlening, toezicht, handhaving), 

kwaliteitscriteria met H2O waarbij inmiddels ook Nunspeet en Elburg 

aanschuiven. 

- samenwerking in de waterketen met RNV en waterschap Vallei en 

Veluwe. 

-Transitie jeugd in Regio Apeldoorn. 

1.7 Gemeentelijke organisatie, bedrijfsvoering 

 

Om bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven, wordt gestreefd 

naar verregaande samenwerking met de gemeenten Hattem en 

Oldebroek. Om efficiencyredenen en om de continuïteit en de 

kwaliteit te kunnen waarborgen, wordt onderzocht of het 

mogelijk is te komen tot één gezamenlijke organisatie voor de 

bedrijfsvoeringfuncties of een andere optie als bijvoorbeeld een 

publiek private samenwerking. 

 

-01-07-2010: één ICT-dienst H2O. 

-in 2010 en 2011, raadsbijeenkomsten H2O. 

-13-12-2010: cie bezwaar-beroep H2O samengevoegd. 

-miv 010112 uitkeringsadministratie en WMO administratie van Apeldoorn 

naar H2O (Oldebroek). 

-december 2011 verdere voorstellen voor H2O-samenwerking gedaan. 

Raad januari 2012.  

- op weg naar verbeterslag I-dienst. Hiervoor zijn door de 3 gemeenten 

bij de begroting 2014 extra financiële middelen beschikbaar gesteld. 

 

N.B. Colleges hebben een voorstel gedaan tot fusie H2O gemeenten. 

 

1.8 Gemeentelijke organisatie, huisvesting  

 

Het huidige gemeentekantoor is afgeschreven en verouderd. 

Ook in het kader van de  arbeidsomstandigheden en het 

binnenklimaat voldoet het kantoor niet meer. In deze 

collegeperiode moet besluitvorming plaatsvinden over nieuwe 

huisvesting (locatie, omvang etc.). Hierbij wordt specifieke 

aandacht besteed aan het Klant Contact Centrum en de 

toekomstig benodigde formatie. 

 

- realisatie nieuwe gemeentewerf, Veldweg. 

- raadsbesluit 150713 tot aankoop pand Eperweg 5 tbv nieuwe 

huisvesting voor ambtelijke organisatie. 
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2.1 

Programma 2: Veiligheid 

Bevordering veiligheid en handhaving 

 

Inwoners van de gemeente Heerde moeten zich veilig voelen. 

Overheid, burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor 

de bevordering en handhaving van de veiligheid. Aan 

handhaving wordt daarom blijvend speciale aandacht besteed, 

waar nodig en mogelijk in nauw overleg met politie en justitie. 

 

Is continu proces. 

 

-Burgernet is heel succesvol ingevoerd. 

2.2 Bestrijding overlast, algemeen 

 

Voortzetting van de doeltreffende en integrale aanpak van de 

overlastbestrijding in de gemeente door de inzet van de 

buitengewoon opsporingsambtenaar, cameratoezicht etc. De 

openbare ruimte is er voor iedere burger. Ongewenst gedrag 

wordt tijdig gesignaleerd en politie en gemeente treden 

effectief op.  

 

-Is continu proces. 

-Inzet BOA. 

-Cameratoezicht. 

-Jongerenwerker, 1 persoon met 1e prioriteit bereiken van jeugd op straat. 

-Extra openstelling Odyssee (proef op zondag). Na positief advies van de 

cie. Samenleving dd. 100112. 

-In 2011 nader overleg over preventieve mogelijkheden in relatie tot 

gebruik drugs/alcohol/overlast. 

-Convenant afgesloten met politie, zorg en gemeente. Hiermee verbinding 

gemaakt tussen politie en zorg. 

2.3 Bestrijding overlast, specifiek 

 

De problemen rond alcohol- en drugsgebruik en het daarmee 

samenhangend (huiselijk) geweld en overlast door jongeren is 

een onderwerp van permanente aandacht. Het wordt integraal 

benaderd. 

 

-Eind 2010 bijeenkomst in SQ met ouders over ‘opvoeden en alcohol’. 

-2011: i.o.m. organisaties iets soortgelijks over drugs. 

-nieuwe overeenkomst alcoholpreventie regio. 

-Nieuwe impuls gegeven aan zorgstructuur (MDT´s’). 

 

2.4 Vrijwillige brandweer 

 

De vrijwilligers van de brandweer zijn de dragers van de lokale 

brandweerzorg. Zij verdienen nadrukkelijk aandacht gelet op 

de ontwikkelingen rondom schaalvergroting.  

Brandweerlieden, maar ook politiemensen, ambulanceperso- 

neel, ambtenaren en bestuurders, moeten in hun werk worden 

gerespecteerd. 

 

Continu proces om te bewaken! 

-Vrijwilligers van de lokale brandweer per 010114 overgegaan naar VNOG, 

cluster Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg. 
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3.1 

Programma 3: Onderwijs, kunst en cultuur  

Brede School Heerde West (BSHW) 

 

Realisatie van de BSHW moet in deze raadsperiode 

plaatsvinden. Voorkeurlocatie is de  huidige locatie 

Margrietschool (A. Lijphartlaan), waarbij oplossingen moeten 

worden gevonden voor de toename van de verkeersintensiteit. 

Ook inpassing van het gebouw in het gebied krijgt bijzondere 

aandacht. 

 

-Locatiekeus raad 31-05-2010. 

-26-10-2010 Collegebesluit duurzaamheidsmaatregelen BSHW. 

-Raad 13-12-2010 krediet  

€ 8.974.500,00 beschikbaar gesteld. 

-Raad 31-01-2011 vaststelling grondexploitatie + krediet bouwrijp maken. 

-221112 opening De Rhijnsberg.  

-Voldoende parkeerplaatsen aangelegd op eigen terrein. 

3.2 Multifunctionele Accommodatie Oost 

 

Besluitvorming over de realisatie van de MFA-Oost (locatie 

Deltion e.o.) moet in 2011 plaatsvinden. Uitgangspunten 

hierbij zijn de hierop betrekking hebbende rapportages. 

Nieuwe huisvesting voor de Oranje Nassauschool, Parkschool, 

Horsthoekschool, Willem Alexander-school en de Emmaschool 

is onderdeel van deze besluitvorming. 

 

-2011 Starten met opstellen projectplan en aanwijzen (externe) 

projectleider. 

-190311 raadsbesluit betreffende voorbereidingskrediet en uit te werken 

scenario’s. 

-191211 positief raadsbesluit betreffende het haalbaarheidsonderzoek. 

-040313 raadsbesluit betreffende krediet voor realisatie van de MFA 

Heerde Oost. 

-011013 collegebesluit betreffende vaststelling bestek. 

-261113 collegebesluit tot gunning van de bouw. 

-eind februari 2014 start met de bouw. 

-oplevering voorzien in maart/april 2015. 

3.3 Monumentenbeleid 

 

Behoud van waardevolle panden is, zowel uit het oogpunt van 

cultuurhistorie als uit het oogpunt van recreatie & toerisme, 

van groot belang. Een gemeentelijk monumentenbeleid moet 

uiterlijk in het jaar 2011 ontwikkeld zijn.  

 

-In 2011 aanwijzen van 20 gemeentelijke monumenten. 

-Collegebesluit 210611 voorlopige lijst gemeentelijke monumenten 

verhoogd van 25 naar 41.  

-Bespreking/afstemming met eigenaren heeft plaatsgevonden. 

-Vaststelling lijst (21 panden) wordt besproken in college van 110314.  

 

NB. 

-Gemeente heeft garantstelling afgegeven voor aankoop pand Erve 

IJzerman. 

-Gemeente heeft archeologiekaart- en beleid vastgesteld. 

 

3.4 Kulturhus, Wapenveld 

 

In 2010 moet besluitvorming plaatsvinden over de 

mogelijkheid om een Kulturhus in Wapenveld te realiseren. Uit 

te werken locatiekeuzes: in het centrum of huidige locatie 

Bibliotheek (Putterweg). 

 

-Diverse overleggen gehad met eventuele partners; haalbaarheid staat ter 

discussie (geen echte dragers). 

-4 Mogelijke locaties. Hierover overleg gehad met eigenaren/gebruikers. 

-Cie Samenleving 11-01-2011: verdere uitwerking opschorten tot na 

aanbieden dorpsplan Wapenveld. 

-Na uitvoerig onderzoek ism Dorpsraad Wapenveld start in de locatie 

bibliotheek (Putterweg) pilot eind maart 2014. 
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3.5 Schoolverzuim 

 

Het volgen van onderwijs is niet alleen een recht, maar ook 

een plicht. De gemeente zorgt er voor dat jongeren die, om 

wat voor redenen dan ook, belemmeringen tegenkomen 

tijdens hun schoolloopbaan zo vroeg mogelijk worden 

geholpen (begeleiding dan wel hulp bieden). 

 

Is continu proces. 

-Intensief opgepakt door wethouder en leerplicht ambtenaar. 
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4.1 

Programma 4: Welzijn en Sport  

Zwembad 

 

Wanneer het gemeentelijk zwembad wordt geprivatiseerd, 

moet vrij zwemmen, zwemmen in verenigingsverband en het 

volgen van zwemlessen mogelijk blijven. 

 

-Collegebesluit: stopzetten overleg met Collage Vastgoed. 

-150713, raadsbesluit tot privatisering van het gemeentelijk zwembad per 

010114 (met jaarlijkse subsidie van € 160.000,00). 

-Overdracht van het gemeentelijk zwembad aan de Stichting heeft per 

010114 plaatsgevonden. 

4.2 Sport- en accommodatiebeleid 

 

In 2010 moeten objectieve criteria voor het faciliteren van en 

subsidieverlening aan de sportverenigingen worden  

vastgesteld. Tevens moet hierbij duidelijkheid komen over de  

oplossing van het tekort aan velden bij SEH en de  

accommodatievoorziening voor Pegasus. Basis hiervoor zijn de  

vastgestelde nota Sport- en sportaccommodatiebeleid en de  

uit te voeren nulmeting. 

 

-2010, niet gehaald (eerst nota accommodatiebeleid opstellen). 

-Diverse overleggen gehad met SEH (cie 11-01-2011 informatienota 

stavaza). 

-Diverse overleggen gehad met Pegasus (ook v.w.b. mogelijke 

stichtingsvorm binnensport). 

-nov.11, bij meerjarenperspectief geld beschikbaar gesteld voor realisatie 

gedeelte turnvoorziening voor Pegasus en ‘oppimpen B Faberhal’. Het 

nieuw geplande gymlokaal komt bij de MFA Heerde-Oost. 

-Raadsbesluiten genomen betreffende aanleg kunstgrasvelden bij vv SEH, 

vv Heerde, vv WZC en vv Vevo.  

-raadsbesluit genomen betreffende realisatie turnvoorziening Pegasus en 

oppimpen B Faberhal. Opening 220214. 

-161213, raadsbesluit invulling  taakstellende bezuiniging ad € 69.000,00 

buitensport. 

-Ook voorbereidingen getroffen voor op te stellen investeringsverordening 

(per 010115) voor sportvoorzieningen.  
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4.3 Jeugd & gezondheid 

 

De primaire verantwoordelijkheid voor de verzorging en 

opvoeding van kinderen ligt bij de ouders. Waar nodig worden 

gezinnen ondersteund vanuit het Centrum voor Jeugd & Gezin. 

Het integraal jeugdbeleid is er op gericht dat jongeren zodanig 

worden opgevoed en opgeleid dat zij zelfstandig kunnen 

functioneren in de samenleving. De nadruk moet liggen op het 

bieden van kansen en op preventie. Jongeren zijn heel goed in 

staat hier een actieve rol in te vervullen. Voor deze doelgroep 

is aandacht voor werk, opleiding, sport, cultuur, wonen en 

uitgaan belangrijk. Het huidig jeugdbeleid wordt in principe in 

stand gehouden.  

Initiatieven voor meer lichaamsbeweging worden ondersteund. 

Overgewicht bij kinderen wordt in overleg met scholen en GGD 

aangepakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds gedane 

onderzoeken op dit terrein.  

 

-2011 Evaluatie van 

overlegstructuur jeugd. 

-1e kwartaal 2011 beslissing nemen over type jongerenwerker. 

-2010 project overgewicht op basisscholen. 

-Nadere uitwerking decentralisatie Jeugdzorg, aangesloten bij Regio 

Apeldoorn. 

-Project CJG4kracht gestart. 

-Gestart met pilot Integrale jeugdzorg 0 tot 18 in CJG ism de gemeenten 

Apeldoorn, Epe, Hattem en Heerde. 

-Per 010114 is medewerker PLU, de jongerenmedewerker en de 

volwassenenmedewerker ondergebracht bij het CJG om op deze wijze de 

samenwerking tussen de verschillende actoren te optimaliseren. Ook de 

combinatiefunctionaris wordt hierbij betrokken. Zo krijgt de 

doorontwikkeling van het CJG meer ‘body’. 
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5.1 

Programma 5: Werk, inkomen en zorg  

Minimabeleid 

 

Het minimabeleid blijft op het huidige niveau gehandhaafd. Er 

moet specifieke aandacht zijn voor de schuldhulpverlening. In 

samenspraak met Bintwerk wordt bekeken of een 

preventieproject ‘omgaan met geld’ voor jongeren kan worden 

gestart. 

 

-Project ‘omgaan met geld’ is uitgevoerd door CJG en heeft daarvoor 

ouderbijeenkomsten georganiseerd. 

-Schuldhulpverlening is één van de taken van de gemeente, meer nog dan 

voorheen heeft de gemeente hierin een verantwoordelijkheid. Pilot 

spreekuur in Heerde uitgevoerd. 

-kwijtscheldingsbeleid ook voor kleine zelfstandigen/ondernemers 

(raadsbesluit 191211). 

5.2 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

 

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving! De 

gemeente faciliteert initiatieven die  zorgdragen voor 

vergroting van de sociale betrokkenheid in de wijken. 

Uitvoering van de Wmo is gericht op ‘zorg op maat’ en ‘zorg 

dicht bij huis’. 

 

-1e Kwartaal 2011 uitkomst wmo quickscan bekend en uitgangspunten om 

beleid eventueel bij te stellen. 

-project wijkgericht werken is in 2010 voorlopig doorgeschoven, wordt in 

januari 2014 gestart in proeftuin in Wapenveld.  

5.3 Ouderenbeleid 

 

De vastgestelde nota ouderenbeleid wordt in jaarplannen 

uitgewerkt. Dit in overleg met de ouderenbonden en andere 

participanten. Vereenzaming onder ouderen moet worden 

bestreden. Zo mogelijk een senioreninloopcentrum in Heerde 

en meer dagopvang voor ouderen. 

 

-Senioreninloopcentrum Heerde is in Brinkhoven gerealiseerd eind 2010. 

-Pilot met meer bewegen voor ouderen (beweegtuin bij Brinkhoven) is 

gestart. 

-Senioreninloopcentrum Wapenveld komt in gebouw bibliotheek 

Putterweg. 

-Vrijwillige ouderenadviseurs zijn opgeleid en actief. 

5.4 Vrijwilligers en mantelzorg 

 

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde 

voor onze gemeente. Ze verdienen blijvende waardering en 

ondersteuning van het gemeentebestuur. Facilitering door de 

vrijwilligersverzekering en het vrijwilligerssteunpunt moeten 

minimaal in stand blijven. Dit geldt ook voor de 

groepsondersteunde activiteiten voor mantelzorgers. 

 

-Veel aandacht door uitreiken jaarlijkse vrijwilligersprijs. 

-Reeds twee maal een grote vrijwilligersavond georganiseerd. 

-Jaarlijkse organisatie van een dag voor mantelzorg. 

-Bijeenkomsten in senioreninloopcentrum. 

-Veel aandacht aan evenementen en initiatieven door afzonderlijke 

collegeleden. 



Beleidsintenties coalitie 2010 – 2014 CDA – ChristenUnie-SGP – PvdA, overeengekomen 31 maart 2010 (en stand van zaken per februari 2014) 10 

5.5 Participatie van mensen met beperkingen 

 

In samenspraak met belangenbehartigers stelt de gemeente 

een brede inventarisatie op van bestaande en wenselijke 

participatiemogelijkheden voor mensen met beperkingen. Dit 

aan de hand van Agenda 22. 

 

Agenda 22 is regelmatig in overleggen met oa Platform Gehandicapten Heerde 

(PGH) en WMO raad aan de orde geweest. Recentelijk is door PGH een rapport 

opgesteld en dd. 101213 aan het college overhandigd. De situatie in Heerde is in 

kaart gebracht.  

De inmiddels in het leven geroepen WMO-Plus heeft Agenda 22 besproken. 

Afgesproken is dat het continu op de agenda staat bij alle beleidsterreinen. Het 

moet een leidraad zijn voor iedereen die beleid maakt. De Agenda 22 sluit aan bij 

zowel de nieuwe WMO ontwikkelingen landelijk als binnen de gemeente Heerde. 

Het is de bedoeling dat Agenda 22 als referentiekader wordt gebruikt en naast alle 

activiteiten wordt gelegd die we binnen de gemeente ondernemen. Het is een 

verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen. 

  N.B. 

Binnen het sociale domein zijn eind 2013 3 nieuwe beleidsmedewerkers 

aangesteld om een impuls te geven aan de invoering van de drie 

decentralisaties. 
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6.1 

Programma 6: Ruimtelijke en economische ontwikkeling G.O.=gebiedsontwikkeling 

Project Veessen-Wapenveld 

 

De toekomstvisie en de structuurvisie (in ontwikkeling) zijn de 

belangrijkste richtlijnen voor de uitwerking van de al 

vastgestelde agenda gebiedsontwikkeling. De uitwerking van 

deze agenda biedt veel kansen voor de gemeente. Te weten: 

versterken van de leefbaarheid, versterken van de lokale 

economie en versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij 

specifiek aandacht besteden aan betaalbare en bijzondere 

woningbouw. Er moet sprake zijn van een zorgvuldig proces 

van planvorming en uitvoering, betrokkenheid van bewoners 

en veiligheid en bereikbaarheid van het gebied.  

Het opstellen  van de dorpsvisie Veessen/Vorchten heeft 

prioriteit, in verband met het tempo van het planproces. 

 

-Opstellen dorpsvisies Veessen en Vorchten, hiervoor diverse 

bijeenkomsten met bevolking geweest.  

D.d. 14-12-2010 afrondende bijeenkomst met inwoners Veessen en 

Vorchten bij IJsselhoeve in Veessen. Daarna dorpsvisies ter vaststelling 

naar gemeenteraad (1e kwartaal 2011). 

-Advies G.O., diverse overleggen gemeente en provincie; stuurgroep d.d. 

26-11-2010 definitief advies aan GS. 

-Info advies G.O. raad d.d. 06-12-2010. 

-Raad d.d. 31-01-2011 definitief advies G.O. (ook raad d.d. 25-10-2010 

besproken). 

Subsidiebeschikking provincie € 5 miljoen bijdrage in G.O. 

-Manifest met belangengroeperingen opgesteld tbv bezoek 

staatssecretaris Atsma (oktober 2011). 

-december 2011 Intentieverklaring rivierfront Veessen opgesteld 

(gemeente, IJsselzicht, IJsselhoeve en Gelders Landschap). Gaat in 

januari 2012 naar de provincie. 

-Project Heerde Landschappelijk Schoon is groot succes. Ruim 155 

deelnemers.  

-Veessen: speelvoorzieningen 8-12 jarigen. Het project is aanbesteed en is/wordt  in 

februari 2014 uitgevoerd. 

-Projecten G.O. liggen op schema. 

6.2 Impulsen voor Wapenveld  

 

Een impuls voor het centrum, verbeteren van voorzieningen, 

perspectief voor verblijfs- en  dagrecreatie, werkgelegenheid 

op het Berghuizerterrein en een invulling voor de toekomst 

van het dorp in de structuurvisie zijn belangrijke zaken die 

worden ingebracht voor Wapenveld. Partijen (ondernemers, 

gemeente, instellingen, organisaties, verenigingen e.d.) 

werken samen in een platform bijv. om werkgelegenheid te 

creëren of evenementen te organiseren. Het is belangrijk dat 

de gemeente een pro actieve rol inneemt in het geven van 

voorlichting en het betrekken van haar inwoners.  

 

-Dorpsplan Wapenveld wordt opgesteld (regie projectgroep Wapenveld). 

Is in november 2011 aan de burgemeester aangeboden. Plan van aanpak 

1e kwartaal 2012 opstellen. Bestuurlijke trekker vanuit college is 

wethouder Van der Stege. 

-Diverse overleggen in 2010 en 2011 gehad met projectteam Wapenveld. 

-€ 250.000 ingebracht in het Regiocontract (december 2011).  

Beschikbaar: € 500.000,00. 

-Centrumplan Wapenveld door raad geaccordeerd. Technische uitwerking 

vindt nu plaats. Geheel ruim binnen de planning. 

-Overleg eigenaar Zwarte Paard. 

-Veel aandacht van college, zowel feitelijk als financieel voor 

ontwikkelingen Vrieze’s erfgoed en Erve IJzerman. 
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6.3 Impulsen voor Heerde 

 

In 2010 moet de evaluatie van de centrumvisie zijn afgerond. 

De ontwikkeling van het Van Meurspark is een belangrijk 

project. Het plaatsen van een muziekkoepel in het centrum 

van Heerde werkt versterkend voor het centrum. 

 

-Evaluatie centrumvisie, opgestart 4e kwartaal 2011. 

-Concept visie Van Meurspark nog door raad vast te stellen (op agenda 

raad gestaan maar teruggenomen door het college). 

-€ 250.000 ingebracht in het Regiocontract (december 2011).  

Beschikbaar € 500.000,00. 

-Vaststelling nieuwe centrumvisie, raad 030314. 

-Uitvoeringsplan vaststellen, raad 030314. 

6.4 Recreatie en Toerisme 

 

Natuurvriendelijke toeristische ontsluiting van Veluwe, 

Apeldoorns Kanaal en IJsselvallei in combinatie met een 

landschappelijke versterking van deze drie unieke zones is 

belangrijk. 

De toegankelijkheid van het gemeentelijk natuurgebied moet 

worden verbeterd. 

 

-Integrale benadering vanuit diverse plannen (hoogwatergeul, robuuste 

Grift, ecologische verbindingszone). 

-Continu relatie met betrokken partijen (RGV, etc.). 

-Oprichting st. WijzijnHeerde voor promotie en evenementen gerealiseerd 

en digitaal platform ontwikkeld.  

-Start ontwikkeling klompenpaden Veessen (opening gepland in juni 

2014) en Hoorn.  

-Drie fietsroutes gelanceerd en deze zijn ondersteund met routekaarten. 

6.5 Buitengebied  

 

Het buitengebied moet zoveel mogelijk behouden blijven. Het 

buitengebied met zijn natuurlijke en historische elementen 

wordt duidelijk op de kaart gezet middels een goede 

bewegwijzering en het uitbreiden van toeristische routes. Deze 

infrastructuur maakt van de gemeente Heerde een trekpleister 

voor de recreanten met oog voor behoud van het specifieke 

karakter van het buitengebied. 

 

-Alle bestemmingsplannen binnen de gemeente zijn inmiddels 

geactualiseerd (was wettelijke verplichting). 

-Voor toeristische routes en bijbehorende infrastructuur, zie toelichting bij 

6.1 en 6.4. 
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6.6 Apeldoorns kanaal 

 

Het Apeldoorns Kanaal biedt kansen voor recreatie en 

toerisme. Onder voorwaarden moet het gefaseerd bevaarbaar 

maken van het Apeldoorns Kanaal gestimuleerd worden. In 

ieder geval tot Heerde, met een doorkijk tot Apeldoorn. Het 

spreekt voor zich dat een kleine gemeente als Heerde niet in 

staat is het voortouw te nemen. Samenwerking met onder 

meer de Stichting Apeldoorns Kanaal, regiogemeenten en de 

provincie is hiervoor noodzakelijk. 

 

-contact met provincie om stimulans te geven. 

-Waterschap als partij in het kader van de ‘robuuste Grift’. 

-structureel overleg provincie, waterschap en wethouders recreatie & 

toerisme door de gemeenten Hattem en Heerde geïnitieerd. 

-voorbereiding vooronderzoek sanering gestart en akkoord op sanering en 

bevaarbaar maken. 

-technische voorbereiding in eindfase. 

-aanbestedingstraject loopt. 

-andere projecten in dit kader zijn in behandeling, o.a.: 

*Aanlegvoorzieningen tbv kanoroute; 

*Kanaalpark Heerde; 

*Recreatievoorzieningen Vrieze’s erfgoed,  

*Bonenburgersluis; 

*Wandelvoorzieningen schouwpad; 

*Fietspad Oenerweg – Epe; 

 

6.7 Ennerveld 

 

De gemeente blijft zich inzetten voor realisatie van 

bungalowpark Ennerveld op de huidige locatie. Als dit niet 

mogelijk is, zal in overleg met de provincie, naar alternatieven 

in de directe omgeving worden gezocht. 

 

-Uitspraak Raad v State dd. 30112011 is negatief.  

-Gesprek met gedeputeerde J.J. van Dijk hierover. Gelet op uitspraak 

RvSt geen mogelijkheden. 

-BV moet met provincie contact opnemen voor verder overleg. 

-Ontwikkelagenda geeft ruimte voor park in directe omgeving Wapenveld 

(deze zijn bij de BV en provincie bekend). Hier blijven wij op inzetten. 

-Met BV enige keren een overleg gehad. 

 

 

6.8 Eeuwlandseweg 

 

De gemeente spant zich in om de Eeuwlandseweg-noord te 

ontwikkelen tot een woon-werklandschap met een menging 

van functies. Daarbij wordt uitgegaan van een groene 

inbedding en wordt ook een bijdrage verleend aan 

landschappelijke versterking.  

 

-31102011 heeft raad besluit genomen tot aankoop grond van Arcadis 

(om woon-werklandschap te realiseren). 

-270114 raadsbesluit (correctie van besluit dd. 111113) betreffende 

vaststelling bestemmingsplan Eeuwlandseweg e.o. 
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6.9 Woningen 

 

Het bouwen van voldoende en betaalbare 

(levensloopbestendige en duurzame) woningen, met name 

voor starters, jongeren en ouderen, is en blijft een belangrijk 

uitgangspunt van het gemeentelijk beleid. De gemeente 

onderzoekt of het fenomeen particulier opdrachtgeverschap 

ook in Heerde toegepast kan worden.  

  

-Het particulier opdrachtgeverschap is ambtelijk/bestuurlijk besproken. 

Voor de Heerder schaal lijkt dit niet aantrekkelijk. 

-Geld beschikbaar gesteld voor startersleningen. 

-Ondanks crisis wordt er zowel in de Bovenkamp-2 als in de Kolk 

woningen gebouwd. 

6.10 Vast aanspreekpunt startende ondernemers 

 

Aan de startende ondernemer moet extra ondersteuning 

geboden worden door een accountmanager aan te wijzen. 

Iemand die alle contacten binnen de gemeente coördineert en 

contact met de ondernemer onderhoudt.  

 

-Is met afdelingshoofd en medewerker economische zaken intern 

besproken.  

-Voor de betreffende ondernemer wordt één vast aanspreekpunt 

aangewezen. 

 

6.11 Bedrijvenloket 

 

Met het inrichten van een één bedrijvenloket kunnen  

ondernemers op één plek terecht met al hun vragen. 

Daarnaast moet dit loket ondersteunen bij het aanvragen van  

de vergunningen. 

 

-Zie toelichting bij 6.10. 

-Met de ondernemersverenigingen Heerde en Wapenveld en het 

Bedrijvencontact Heerde is een Economisch Manifest opgesteld en dd. 

270214 wordt deze ondertekend. 

N.B.  

De raad heeft juni 2013 het vernieuwde perspectief voor bedrijventerrein 

H2O vastgesteld.  

 

Het gemeentelijk inkoopbeleid is geactualiseerd. Bij een aanbesteding 

moet (zo mogelijk) tenminste 1 lokale ondernemer worden uitgenodigd. 

Tevens aspect social return in aanbesteding nadrukkelijk aanwezig  

  NB: 

-de handhavingsnota 2013-2016 is vastgesteld. 

-Voor het jaar 2013 is gewerkt met een Handhaving en 

Uitvoeringsprogramma (HUP). Daarmee wordt de activiteit gestructureerd  

en controleerbaar ingezet en wordt op dit punt ook aan de wettelijke 

voorschriften voldaan. Een Hup voor 2014 is opgesteld. Rapportage over 

2013 zal in 2014 plaatsvinden obv HUP 2013. 

 

De nieuwe APV 2014 wordt in de raadsvergadering van 3 maart 

vastgesteld. 
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7.1 

Programma 7: Beheer openbare ruimte  

Wijkgericht werken 

Wijkgericht werken wordt ingebed in de samenleving. Er 

komen wijkwethouders en de gemeente communiceert 

duidelijk wat de bewoners van de gemeente kunnen 

verwachten. De afspraken die gemaakt worden, worden 

vastgelegd en nagekomen. 

 

-Wijkgericht werken is uitgesteld, in 2011 zijn geen middelen beschikbaar. 

-Gemelde zaken worden afgewikkeld. 

-Budget 2012 beschikbaar voor Wapenveld ivm dorpsplan. 

-Activiteit is in het kader van bezuinigingen geschrapt per 1 januari 2013. 

7.2 Beheerplannen openbare ruimte 

Als permanent aandachtspunt wordt onderzocht of versobering 

dan wel temporisering van het groot onderhoud mogelijk is, 

waardoor de structurele lasten kunnen worden verlaagd. Dit 

mag niet leiden tot structureel achterstallig onderhoud. Tevens 

wordt onderzocht welk gemeentelijk bezit, dat niet 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gemeentelijke 

kerntaken, kan worden afgestoten. 

 

-Wordt meegenomen in de ‘krimp zonder scheuren’ discussie. 

-Inventarisatie groot onderhoud in 2012 gepland. 

Nieuwe beheerplannen zijn klaar. Moeten nog bestuurlijk geaccordeerd 

worden. 

 

  NB: 

-Het parkeerbeleidsplan en de parkeernormennota zijn ontwikkeld en 

vastgesteld. 

-Het groenbeleidsplan 2013-2018 is vastgesteld. 

-de uitgiftetoets voor verkoop van overhoeken is tot stand gekomen. 
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8.1 

Programma 8: Milieu, riolering en reiniging 

Duurzaamheid 

 

De basis voor de uitvoering van het gemeentelijk klimaat en 

duurzaamheidbeleid is neergelegd in het “meerjarenpro-

grammaklimaat- en duurzaamheid 2009-2012.” Dit is het 

gemeentelijk spoorboekje vormt naar een uiteindelijk C02 

neutrale gemeente in 2050. 

De klimaat en duurzaamheiddoelstellingen worden geborgd 

binnen de gemeentelijke beleidstaken en worden tevens 

toegepast bij interne en externe projectontwikkelingen.  

Er wordt een faciliterende rol vervuld naar het maatschappelijk 

speelveld zoals het bedrijfsleven, zorginstellingen en 

onderwijs. Dit gebeurt via informatieoverdracht,  communicatie 

en het stimuleren van concrete projecten zoals de 

energiebesparing bij  bestaande particuliere woningen.  

In het kader van minima beleid is er aandacht voor 

energiebesparing en terugdringing/ beheersing van de jaarlijks 

stijgende energiekosten bij deze kwetsbare groep. 

 De gemeente participeert en geeft projectmatig uitvoering 

aan het regionaal vastgesteld klimaatactieplan.  

Duurzaam inkopen door de gemeente wordt uiterlijk in 2011 

voor 75% ingevoerd en uiteindelijk in 2015 voor 100%. 

 

- Resultaat: 

 

-Duurzaamheid is geborgd in gemeentelijke beleidsvisies waaronder de 

Structuurvisie. 

-Er is inhoud gegeven aan de regionale samenwerking op het gebied van 

klimaat- en duurzaamheid en het regionaal klimaatactieplan: bijvoorbeeld 

de oprichting van het Innovatiecentrum Groene Economie regio Noord 

Veluwe en project Veluwe Duurzaam. 

-Gemeentelijke duurzaamheidsambities hebben aan de basis gestaan van 

de succesvolle audit Cittaslow. 

-In de communicatie naar de gemeenteraad zijn meerdere themaraden 

gewijd aan het onderwerp duurzaamheid. 

-De raad heeft het Masterplan duurzame energie vastgesteld ter borging 

van maatregelen en initiatieven rond energiebesparing en energietransitie. 

-De Zon- en energieatlas is ingevoerd. 

-De subsidieregeling woningisolatie is ingevoerd. Resultaat hiervan is dat 

tot 1 januari 2014 ca. 275 woningen met gebruikmaking van de subsidie 

zijn geïsoleerd. 

-De gemeentelijke duurzaamheidsprijs is ingesteld en uitgereikt in 2012 

aan inwoners en in 2013 aan bedrijven.  

 

  -Met het afsluiten van een overeenkomst tussen de ROVA en de fa. 

Lagemaat, heeft Heerde weer een eigen milieubrengstation. 

-Met de bouw van de nieuwe gemeentewerf, de BSHW de Rhijnsberg, de 

turnvoorziening bij de Faberhal en de (toekomstige) bouw van de MFA 

Heerde Oost, heeft de gemeente het goede voorbeeld gegeven met 

betrekking tot de duurzame ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed. 

-In Heerde en Wapenveld zijn de eerste e-laadpunten gerealiseerd. 

-In de openbare ruimte zijn duurzaamheidsambities en maatregelen 

ingevoerd zoals bijvoorbeeld het afkoppelen en infiltratie van hemelwater 

en duurzaam materiaal gebruik. 

-In H2O samenwerking is een verlichtingsplan openbare ruimte opgesteld. 

Vanuit deze basis is ingezet op de geleidelijke vervanging van de openbare 

verlichting door duurzame verlichting. 
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9.1 

Programma 9: Financiën 

Bezuinigingen 

 

De begroting moet in meerjarenperspectief in evenwicht zijn. 

Dit is geen eenvoudige opgave. De kredietcrisis slaat diepe 

gaten in de overheidsfinanciën en ook de gemeente Heerde 

krijgt de rekening gepresenteerd. Kortingen op het 

gemeentefonds leiden tot grote tekorten.  

Voor 2011 is een tekort van € 450.000 voorzien en voor 2012 

en verder € 900.000,-. Het Rijk heeft nog meer bezuinigingen 

aangekondigd.  

Volgens de laatste berichten moet Heerde rekening houden 

met nog eens extra kortingen in de orde van grootte van € 1 

miljoen. Een ombuigingsoperatie van ten minste € 2 miljoen is 

nodig. Dit is meer dan de € 1,5 miljoen waar tot dusver 

rekening mee werd gehouden.  

De provinciaal toezichthouder staat toe dat de ombuigingen 

pas in 2014 daadwerkelijk gerealiseerd zijn, maar zal bij 

ontbreken van concrete bezuinigingen voor 2011 toch snel 

overgaan tot preventief toezicht.  

 

De ambtelijke organisatie heeft met een 

begeleidingscommissie vanuit de gemeenteraad de notitie 

“bouwstenen voor ombuigingsscenario’s 2010-2014” 

opgesteld. Hierin zijn diverse mogelijkheden tot bezuinigingen 

uitgewerkt. De notitie wordt als handvat aan de gemeenteraad 

voorgelegd om richtinggevende uitspraken te doen, kaders te 

stellen betreffende de te realiseren bezuinigingen. 

Vanuit die kaders moet het college concrete voorstellen tot 

bezuinigingen voorleggen aan de raad. In principe is de 

volgorde bij het doorvoeren van bezuinigingen:  

* bepalen welke taken geschrapt kunnen worden; 

* bij welke taken kan het ambitieniveau verlaagd worden; 

* onderzoeken en toepassen in hoeverre doelmatigheidswinst 

mogelijk is; 

* als laatste en alleen als dat echt nodig is een eventuele 

belastingverhoging betrekken in de overwegingen. 

 

-Bij de invulling van bezuinigingen is de weergegeven volgorde 

aangehouden. 

-Voor de jaren 2011 en 2012 een reëel sluitende begroting. 

-Taakstellend structureel nog ongeveer € 600.000 te bezuinigen (situatie 

begin 2012). 

-Stelpost van € 470.000 structureel beschikbaar voor nieuw beleid en/of 

tegenvallende rijksinkomsten. 

-De taakstellende bezuinigingen zijn per 010114 nagenoeg gerealiseerd. 

Enig discussiepunt is nog de taakstellende bezuiniging ad  

€ 50.000,00 op het bosbedrijf. 

-Begroting 2014 is reëel (structureel) sluitend, met een overschot van € 

48.000,00. Hierbij is al rekening gehouden met een tekort van € 

243.000,00 op de drie decentralisatietaken. 

-Het meerjarenperspectief (jaar 2014-2017) geeft een tekort van € 

543.000,00. 

NB 

Voor 2006-2010 was dit 

€ 1.120.000,00.  

Voor 2010-2014 was dit 

€ 885.000,00. 
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9.2 Nieuw beleid 

 

In principe is er geen ruimte voor nieuw beleid.  

Voor nieuw beleid, breed gedragen wensen vanuit de 

samenleving, waarvan de kosten niet uit de lopende begroting 

dan wel door externe inkomsten kunnen worden gedekt, is een 

verhoging van de OZB het uitgangspunt. 

 

-Zie toelichting bij punt 9.1. 

-Raadsbesluit tot verhoging OZB met 0,85 % ivm privatisering zwembad. 

9.3 Kostendekkende tarieven 

 

De gemeente streeft er naar dat door de gemeente geleverde 

diensten en producten (zoals afval, riolering, burgerzaken, 

begrafenisrechten) kostendekkend zijn. Waar mogelijk wordt 

het profijtbeginsel toegepast. 

 

De genoemde diensten en producten zijn begrotingstechnisch 

kostendekkend. Bij begrafenisrechten wordt de hiervoor gevormde reserve 

‘onderhoud afkoop graven’ nog voor een gedeelte aangesproken. 

9.4 Legesvrije vergunningen 

 

De mogelijkheid wordt onderzocht om aanvragen van 

vergunningen door (buurt)verenigingen, statutair gevestigd in 

de gemeente Heerde, ten behoeve van niet-commerciële 

buurt- of sportactiviteiten legesvrij te maken. 

 

Is doorgevoerd in de APV en de legesverordening. 

9.5 Bijdragen derden  

 

Bij (nieuwe) investeringen en overige taken van de gemeente 

wordt expliciet onderzocht of er mogelijkheden zijn van 

(subsidie)bijdragen van derden. Hierbij kan ook worden 

gedacht aan koppelsubsidies.  

 

Waar mogelijk wordt dit in de praktijk toegepast. 

 

Aldus overeengekomen te Heerde op 31 maart 2010.  

Kolom stand van zaken ingevuld per 24 februari 2014.  

 

De wethouders, 

 

Hubert Bögemann, 

 

Herman van der Stege 

 

Anton Westerkamp 
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