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Zo zijn onze afspraken

Voor de bestuursperiode 2014 – 2018 presenteren wij,
aansluitend op het procesakkoord “Zo zijn onze manieren” van de gemeenteraad
en op basis van onze verkiezingsprogramma’s,

deze voorzet van Lokaal Belang en CDA voor het

Werkakkoord

voor het te formeren college van B&W.

De informateur heeft de zes partijen uit de gemeenteraad gevraagd naar hun opvatting over de
wenselijke collegesamenstelling. Hij trekt de conclusie dat de basis voor het nieuwe college dient te
bestaan uit Lokaal Belang en CDA. Daarbij wordt aangesloten op de gewijzigde bestuursstijl die de
gemeenteraad in het procesakkoord heeft vastgelegd.
De informateur heeft met Lokaal Belang en CDA dit werkakkoord voor een nieuw college opgesteld.
De raadsfracties van Lokaal Belang en CDA kunnen zich erin vinden. Zij leggen het werkakkoord voor
aan de vier andere raadsfracties voor hun reactie. Daarna wordt het akkoord definitief geformuleerd
en start de formatie van het nieuwe college.

Onze afspraak over onze werkstijl
Wij gaan de opdracht uit het procesakkoord dusdanig oppakken, dat we komen tot een actief,
collectief bestuur. Collegeleden zijn de trekkers van de veranderingen die nodig zijn in de werkwijze
van het gemeentebestuur, onder andere voor de nieuwe werk- en zorgtaken van de gemeente. Dat
doen we in productieve samenwerkingsverbanden met inwoners en netwerkpartners. Wij zullen
daarbij de verbindingskracht van gemeenteraadsleden en de ondersteuningskracht van onze
ambtenaren benutten. Het college neemt deze nieuwe invulling van de rollen van raadsleden,
collegeleden en ambtenaren in het procesakkoord serieus en zal dit bestuurlijk borgen. Over de
andere werkstijl houdt het nieuwe college een eigen startberaad en betrekt aansluitend hierbij de
gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en netwerkpartners. Daarna informeren wij onze inwoners
over de missie van het gemeentebestuur als werkbestuur. De portefeuilles van collegeleden zullen
daarvoor herkenbaar zijn, ook in relatie tot de ondersteuning door gebiedsmakelaars en
programmamanagers.

Onze afspraken in verband met onderwerpen uit het procesakkoord
In het procesakkoord geeft de gemeenteraad aan voor welke onderwerpen de gemeente een open
bestuursstijl hanteert, met actieve betrokkenheid van de gemeenteraad zelf. Daarop aansluitend
hanteert het college de volgende kaders waarbinnen het met voorstellen en tot besluiten komt.

Beslissen en begroten
- De stijging van de gemeentelijke woonlasten tezamen is maximaal 3% per jaar.
- In verband met de afvalstoffenheffing komt er een toets van het bestaande ophaalsysteem en de

ophaalfrequentie, met  aandacht voor het snoei-afval en een afvalbrengpunt . Er komt geen diftar
en (vanwege de enorme kosten) geen ander containersysteem.
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- De leningenportefeuille gaat terug van 106 miljoen euro in 2014 naar maximaal 90 miljoen euro in
2018.

- Er komt een overzicht en analyse van de openstaande reserves en voorzieningen.
- Er komt een ontschotting van de openstaande kredieten voor leefbaarheidsinitiatieven

(wegen/riool).

Zorg en welzijn
- Minimaal 1% van de rijksgelden voor de Wmo worden ingezet voor preventieve maatregelen voor

gezonde, vitale en zelfredzame inwoners.

Verenigingen en voorzieningen
- Er komt een toets op incidentele en vaste evenementensubsidies.
- De toeslag van 2% op investeringen voor kunst wordt afgeschaft en omgezet in een toeslag van

2% voor leefbaarheidsinitiatieven.
- Onderhoud van nieuwe en bestaande sportvoorzieningen wordt aan gebruikers overgedragen na

aanpassing van de subsidie, waarbij de huurprijs vervalt.

Werken
- Als mensen met een uitkering zich dienstbaar willen maken aan de gemeenschap, wordt dit

mogelijk gemaakt. Dit geldt ook voor ex-wethouders met een sollicitatieplicht. Op basis van een
opdracht van het college kunnen zij worden ingezet voor de gemeente en regionale
samenwerking. Het kan gaan om inzet voor externe contacten, kleine projecten of als persoonlijk
assistent van nieuwe wethouders.

Wonen
- Voor leegstaande panden/rotte kiezen komt er de mogelijkheid ze om te zetten van

winkels/kantoren naar woningbouw. Ook de aanloopstraten naar geconcentreerd winkelgebied
kunnen op deze manier worden opgepakt.

- Ook in het buitengebied is oog voor de verandering van functies van vrijkomende gebouwen.
- Het beschikbare woningcontingent kan worden ingezet voor kleinschalige bouwplannen, die

concrete doelgroepwensen mogelijk maken.
- Bij renovaties van oude woonwijken is meer ruimtelijke kwaliteit mogelijk, onder andere door

extra sloop en omzetten van rijwoningen in 2-onder-1-kap.
- De functionaliteit van de welstandscommissie wordt heroverwogen.
- Voor de financiering van cultuurhistorisch onderhoud van monumenten, waaronder molens en

kerken, wordt samengewerkt met dorpsorganisaties.

Energie
- Het windpark Netterdensestraat moet rechtstreeks maatschappelijk rendement voor de nabije

inwoners opleveren.
- Er wordt niet ingezet op nieuwe grootschalige projecten voor duurzame energie, maar op

mogelijkheden van kleinschalige opwekking ervan, in het bijzonder zonnepanelen.

Verkeer
- Voor openbaar vervoer wordt het idee van de dorpsauto uitgewerkt (een soort buurtbus maar

dan per dorp). De budgetten voor leerlingenvervoer en regiotaxi kunnen anders worden ingezet.
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- Er wordt ingezet op een gemeentelijke rol en verantwoordelijkheid voor de handhaving van
verkeersregels. Hiermee kunnen de kosten voor een verkeersveilige infrastructuur worden
beperkt.

Onze aanvullende afspraken
Voor onderwerpen die niet in het procesakkoord staan, gelden de volgende afspraken.

DRU
- Er komen geen verdere nieuwe ontwikkelingen op het DRU-park. Bestaande activiteiten worden

gerespecteerd. Aan partners wordt ruimte gelaten voor andere invulling daarvan. Zo kan het
Ketelhuis een andere invulling krijgen dan een hotel.

- De functie van de overkant van de Oude IJssel wordt beperkt tot parkeervoorziening en
evenemententerrein.

- In het kader van het DRU-herstelplan wordt na het beëindigen van de Smeltkroes-regeling vanaf
2018 de aanvullende subsidie (dankzij de gehanteerde huur onder de kostprijs) verminderd door
de bijdrage van gebruikers te herzien.

- Er komt een risico-analyse met betrekking tot de DRU-bijdrage uit de voorzieningenreserve
Cultuurcluster en het dividend BNG 2006.

Regionale samenwerking
- Het college zal de initiatieven voor intergemeentelijke en grensoverschrijdende samenwerking

intensiveren. Fusies met omliggende gemeenten zijn niet aan de orde.

Automatisering
- Er komt een projectwethouder die de ICT-faciliteiten qua doelmatigheid en financiën beter

beheersbaar maakt.




