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2

Woord vooraf

O

p 19 maart 2014 kozen de inwoners van Barneveld de nieuwe gemeenteraad. De uitslag van de
verkiezingen toonde aan dat het draagvlak voor de coalitie uit de vorige raadsperiode als geheel
is gehandhaafd. De partijen SGP, ChristenUnie, CDA en VVD spraken daarom de wens uit om -met
respect voor de verkiezingsuitslag- een college te vormen in dezelfde politieke samenstelling als de
afgelopen jaren. Wij constateerden dat deze vier partijen erin zijn geslaagd om eendrachtig het Coalitieakkoord 2010-2014 “Koers voor de toekomst” succesvol uit te voeren; de basis voor een nieuw
coalitieakkoord voor de jaren 2014-2018 vormt dan ook het voortbouwen op de ingeslagen weg.
Wij willen ook de komende bestuursperiode samenwerken; iedere partij vanuit de eigen uitgangpunten en principes. De breedte van de coalitie vormt een brede afspiegeling van de maatschappelijke
verhoudingen. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat een college dat bestaat uit de partijen
SGP, ChristenUnie, CDA en VVD een eenheid vormt en in staat is om, in goed en constructief overleg
met de gemeenteraad, te komen tot de uitvoering van een programma, waarin zowel belangrijke
vernieuwingen als ingrijpende ombuigingen een plaats hebben.
Wij beseffen dat deze nieuwe periode in het teken staat van veel en ingrijpende veranderingen in de
samenleving als geheel, maar ook als het gaat om de taken van de gemeente. Wij laten daarom in dit
coalitieakkoord ruimte voor een goede inhoudelijke discussie met de hele gemeenteraad en beperken daarom, waar mogelijk en nodig, onze afspraken tot de hoofdlijnen.

H

et vertrekpunt is en blijft ‘zelf, samen, gemeente’. Een gemeenschap waarin zelfredzaamheid en
samenleving vooraf gaan aan ondersteuning of ingrijpen door de gemeente. Een gemeente die
begrijpt dat het belang van een goede communicatie tussen samenleving en overheid van groot belang is, niet in het minst vanwege de opkomst en invloed van sociale media, waardoor nieuwe verbanden, netwerken en groepen ontstaan. Dit heeft gevolgen voor de beleidsontwikkeling, de dienstverlening en de ondersteuning door de gemeente; die is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het
ontwikkelen van perspectief dan op basis van het doen van eindvoorstellen. Daarbij is de interactie
met de samenleving intensiever. Het betrekken van de deskundigheid die daar op allerlei terreinen
aanwezig is, zien wij als een belangrijke meerwaarde voor de kwaliteit die wij nastreven.
Naast het bovenstaande en in de wetenschap dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van belangrijke zorgtaken, staan de komende raadsperiode de volgende uitgangspunten centraal:
• Zorg voor kwetsbaren, leefbaarheid voor alle inwoners in de dorpen, duurzaamheid bij de inrichting van de leefomgeving met aandacht voor het voorzieningenniveau en het realiseren van passende en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen;
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Algemeen
BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

Inleiding
De afgelopen jaren hebben wij -op een constructieve manier met de gemeenteraad- gewerkt aan de
toekomst van onze gemeente Barneveld. Nieuwe schoolgebouwen werden gerealiseerd of bestaande gebouwen werden ingrijpend gerenoveerd; nieuwe bedrijventerreinen werden aangelegd of de
realisering daarvan werd voorbereid én de afgelopen jaren kwam een omvangrijk woningbouwcontingent tot stand. Daarnaast hebben wij dienstverlening aan inwoners en bedrijven verbeterd en niet
zonder resultaat: de gemeente Barneveld werd vorig jaar uitgeroepen tot “MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland”. Wij bereidden ons ook nadrukkelijk voor op de uitvoering van de nieuwe
zorgtaken, waarvoor wij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn.
Van ik-tijdperk naar wij-bewustzijn
Wij zetten dit beleid de komende jaren voort. De veranderingen in de samenleving gaan verder dan
de gevolgen van de recessie, de invoering van nieuwe digitale mogelijkheden of de nieuwe zorgtaken. Duurzaamheid is een belangrijke pijler geworden en het ik-tijdperk lijkt te worden ingehaald
door het zogeheten wij-bewustzijn. Het begrip ‘participatiemaatschappij’ heeft zijn intrede gedaan.
Deze ontwikkelingen vereisen dat de gemeente met inwoners en ondernemers open, tijdig en helder
communiceert en hen actief betrekt bij het opstellen en uitvoeren van het beleid.

D

e rol van het gemeentebestuur is ook veranderd; het zijn niet langer de blauwdrukken en eindvoorstellen die de toekomst schetsen. Het gaat er tegenwoordig om kaders aan te geven, waarbinnen de samenleving zich ontwikkelt en aanpast aan de eisen van de tijd. Dat geldt zowel voor de
ruimtelijke ordening als voor het sociale domein. We bepalen niet langer (eenzijdig) wat er gebeurt,
maar stimuleren, coördineren en faciliteren. Dat betekent ook: loslaten en vertrouwen hebben.
Verbindend en in balans
De coalitiepartijen zijn zich bewust van de grote verwachtingen die overheid, inwoners en ondernemers aan elkaar stellen. Enerzijds vraagt de overheid meer participatie en ‘zelf doen’, anderzijds verwachten inwoners en ondernemers een overheid die er voor hen is en goed presteert. De partijen
zien het daarom als één van de belangrijkste opgaven voor de coalitie om verbindend te zijn en de
balans te zoeken in de diversiteit van de Barneveldse samenleving.
Bij het uitwerken van een sociaal en economisch sterk Barneveld is dit één van de belangrijkste uitdagingen.
Dit alles leidt tot drie belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende periode.
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1 - Strategische en ruimtelijke ontwikkelingen
De gemeente Barneveld groeit van ruim 54.000 op dit moment naar zo’n 70.000 inwoners in 2040. Er
blijft behoefte aan nieuwe woningen in Barneveld. Dat heeft enerzijds te maken met de bevolkingsopbouw van onze gemeente en anderzijds met de strategische ligging. Het is daarom van belang –
mede ook in het licht van de financiële huishouding – om de al in gang gezette woningbouwontwikkelingen voort te zetten en voorbereidingen te treffen voor de nieuwe woonwijk Barneveld-Noord.
Onze strategische ligging heeft ook gevolgen voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen; ook hiervoor geldt dat de in uitvoering zijnde projecten worden voortgezet en nieuwe ontwikkelingen positief tegemoet worden getreden.
In het verlengde daarvan zetten wij ons krachtig in voor een blijvend goede bereikbaarheid van Barneveld, zowel met de auto als met het openbaar vervoer, inclusief het goederenvervoer over de weg
en over het spoor.
2 - De nieuwe zorgtaken van de drie decentralisaties
De gemeente Barneveld wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. Wij doen dat onder het motto “Zelf, Samen, Gemeente”. De gemeenteraad heeft begin 2014
de uitgangspunten vastgesteld; deze vormen de basis voor het beleid dat de komende jaren verder
wordt (door)ontwikkeld.
Wij hebben oog voor en werken actief samen met inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden bij het opstellen en uitvoeren van ons beleid.
3 - Financiële ontwikkelingen
Wij beseffen dat de gemeente voor grote uitdagingen staat om de begroting – nu en in de toekomst
– structureel in evenwicht te houden. Wij hebben onder andere rekening te houden met de nadelige
herverdelingseffecten van het gemeentefonds, loon- en prijsontwikkelingen. Wij zijn ons bewust van
de schuldenpositie van de gemeente. Wij merken daarbij op dat daar waardevolle bezittingen tegenover staan. Wij stellen in deze coalitieperiode maatregelen voor om de schuldquote te verlagen.
Wij constateren dat de tot nu toe gehanteerde rente die wordt toegerekend aan grondposities van
de gemeente op termijn leidt tot te hoge grondprijzen. Wij stellen daarom voor de gehanteerde rentepercentages te verlagen.
Wij voorkomen – zoveel als mogelijk – lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven.
Ten slotte
Wij zijn ons ervan bewust dat veel inwoners hechten aan de zondag als rustdag. Wij realiseren ons
ook dat er inwoners zijn die behoefte hebben aan meer faciliteiten, ook of juist op zondag, voor recreatie en ontspanning. Het college ontplooit zelf geen initiatieven gericht op een uitbreiding van
dergelijke activiteiten op zondag. Het zal evenmin economisch realistische initiatieven van anderen,
die betrekking hebben op activiteiten van plaatselijke verenigingen en andere initiatieven, op enige
wijze tegenwerken. Het staat de partijen in de gemeenteraad vrij voorstellen voor activiteiten en/of
faciliteiten op zondag te ontwikkelen en deze ter bespreking voor te leggen. Daarbij wordt aan de
raad de ruimte gelaten om overeenkomstig eigen uitgangspunten te handelen.

6

De leden van de SGP in de raad en het college maken bij het vaststellen van de begroting en eventueel bij stemmingen over voorstellen op basis van hun levensbeschouwing een voorbehoud met betrekking tot de volgende onderdelen:
• subsidies (of daarmee gelijk te stellen financiële middelen) voor sportverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en/of stichtingen en niet kerkelijk jeugdwerk, waarbij de zondag in het geding
is;
• subsidies voor kinderopvang.
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Programma 1
PARTICIPATIE EN ONDERSTEUNING

W

ij vinden het belangrijk dat iedereen in Barneveld meedoet aan de samenleving. Wij zetten in
op zoveel mogelijk betrokkenheid van alle inwoners, ongeacht hun beperkingen. Dit sluit aan
op het beleid van de Europese Unie dat uitgaat van inclusiviteit van alle bevolkingsgroepen. De rol
van de gemeente is coördinerend en aanvullend. Wij maken daarbij, zoveel als mogelijk, gebruik van
de kennis en de mogelijkheden die in de samenleving aanwezig zijn. Wij nemen daarom als uitgangspunt bij de invoering van de nieuwe zorgtaken dat wij, waar mogelijk, aansluiten en voortbouwen op
het nu al aanwezige aanbod aan lokale en regionale voorzieningen en vrijwilligerswerk. Waar aanbestedingen nodig zijn, laten wij kwaliteitsaspecten zwaar wegen.
Zelf, Samen, Gemeente
Belangrijke kaders binnen het sociaal domein in het algemeen en de nieuwe zorgtaken in het bijzonder zijn dat wij de ondersteuning baseren op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners.
Daarbij zoeken wij steeds naar een optimale en voor betrokkenen ook duurzaam haalbare verhouding tussen vrijwillige en professionele inzet. Dat vereist een goed inzicht in de werkelijke zorgvraag;
anders gezegd: wat is de vraag achter de vraag? Van daaruit moet steeds worden gekeken naar een
goede balans tussen collectieve en individuele ondersteuning; die moet zo dicht mogelijk bij inwoners door middel van geïntegreerde oplossingen en vanuit diverse disciplines worden geboden. Van
medewerkers van de gemeente die een ondersteuningsvraag in kaart brengen en van zorgaanbieders
verwachten wij een (be)zoekgerichte generalistische houding, waarbij rekening wordt gehouden met
identiteit of culturele achtergrond van de inwoners. Daarbij geldt in ieder geval het uitgangspunt dat
wat lokaal kan, lokaal wordt gedaan en wat regionaal moet, regionaal wordt opgepakt.
Jeugdzorg
De Jeugdwet is het meest ingrijpend als het gaat om de aard en omvang van de op de gemeente afkomende nieuwe zorgtaken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld heeft daarbinnen in
het bijzonder een ondersteuningsrol voor ouders en opvoeders en een belangrijke verwijstaak naar
de meer gespecialiseerde jeugdzorg.
Waar richten wij ons op?
Wij richten ons de komende jaren in dit programma op drie hoofdthema’s:
A. Zelfstandige- en zelfredzame inwoners
B. Een sociale en vitale samenleving
C. Een gemeentelijk vangnet
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A. Zelfstandige- en zelfredzame inwoners
De gemeente Barneveld krijgt -meer en intensiever dan nu- een coördinerende en faciliterende rol.
Dit gebeurt onder het motto ‘Zelf, Samen, Gemeente’. Het uitgangspunt is dat inwoners zelfstandig
en zelfredzaam zijn of -bij beperkingen- in eerste instantie een beroep doen op het eigen netwerk.
Pas daarna komt de gemeente in beeld.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Wij werken aan een effectief re-integratiebeleid.
2. Wij stimuleren dat inwoners met een gemeentelijke uitkering zo spoedig mogelijk financieel zelfredzaam worden.
3. Wij steunen inwoners die structureel van een gemeentelijke uitkering gebruik moeten maken
(denk bijvoorbeeld aan beschut werk en inwoners met een arbeidsbeperking (waaronder Wajongers)); de ondersteuning is erop gericht deze inwoners maximaal te laten deelnemen aan de samenleving.
4. Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering, die daartoe in staat is, een
tegenprestatie naar vermogen en een actieve bijdrage aan de maatschappij.
5. Wij houden binnen de kaders van wet- en regelgeving bij het verlenen van ontheffingen van de
sollicitatieplicht rekening met individuele omstandigheden als dat noodzakelijk is voor de zorg
voor kinderen door alleenstaande ouders of mantelzorgers.
6. We werken -als dat meerwaarde oplevert- op het gebied van re-integratie en werkgeversdienstverlening samen in Regio FoodValley. Wij houden daarbij terdege grip op de vraag welke doelgroepen door het Regionaal Werkbedrijf worden ondersteund en welke doelgroepen door lokale
aanbieders. Wij zien in dat verband de Sociale Werkvoorziening Permar WS als één van de aanbieders van deze ondersteuning. Het uitgangspunt blijft ook hier: lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet.
7. Wij overleggen met lokale werkgevers over het bieden van kansen aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Wij geven als gemeente hierbij zelf het goede voorbeeld.
8. Wij stimuleren voor- en vroegschoolse projecten die de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling
bij jonge kinderen bevorderen. Dit geldt overigens alleen voor kinderen die aanwijsbare achterstanden én een indicatie hebben.

B. Een sociale en vitale samenleving
De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Wij zetten in
op een duurzaam sociale en vitale samenleving, waarin mensen oog hebben voor elkaar. Dat is overigens geen taak voor de gemeente alléén; dat is een gezamenlijke opdracht. Met elkaar bouwen we
aan zo’n samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Wijkplatforms hebben een belangrijke functie voor de inrichting van en dragen ook zelf bij aan
de zorg voor de openbare ruimte, de veiligheid en het jeugd- en jongerenwerk in de wijk. Wij
zien en wij ondersteunen een ontwikkeling waarbij wijkplatforms, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijke, kerkelijke en levensbeschouwelijke instanties (zoals diaconieën), zich inzetten voor
de sociale samenhang in wijk en gemeenschap. Wij maken in goed overleg met wijkplatforms, diaconieën én professionele hulpverlenende organisaties samenwerkingsafspraken, zodat gerichte
signalering leidt tot snelle en adequate opvolging door de hulpverlening.
2. Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het drugsgebruik en het te vroeg, te veel en te
vaak gebruik van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.
3. Steeds meer jongeren kampen met overgewicht; wij stimuleren preventieve maatregelen die deze ontwikkeling tegengaan.
4. Wij handhaven het huidige beleid ten aanzien van gokhallen.
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5. Wij geven actief uitvoering aan het door de gemeenteraad vastgesteld jeugdbeleidsplan (“Positief opvoeden en opgroeien in Barneveld”). De doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) Barneveld op basis van de pilot CJG@Home is daarbij een belangrijk thema.
6. Wij zetten ons in voor een geïntegreerde jeugdgezondheidszorg, waarbij sprake is van goede afstemming tussen de algemene (jeugd)gezondheidszorg, de geestelijke (jeugd)gezondheidszorg,
de jeugdbescherming en de jeugdzorg.
7. In De Glind wordt jeugdzorg geboden op het gebied van wonen, school en/of vrije tijd aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. Zij kunnen er
terecht voor een 24-uursverblijf en de behandeling in een gezinshuis of leefgroep. Wij zetten ons
er bestuurlijk voor in dat de unieke en hoogwaardige kennis en expertise voor onze regio behouden blijft.
8. Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.
9. Vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze samenleving. Vanuit de gemeente wordt dit goed gefaciliteerd. De gemeente stelt samen met Welzijn Barneveld en andere welzijnsorganisaties een actieplan op om het vrijwilligerswerk verder door te ontwikkelen.
10. Verenigingen, organisaties en kerken spelen in Barneveld een belangrijke rol in het maatschappelijk middenveld. De rol van de kerken in het kader van de nieuwe zorgtaken wordt nader met
hen besproken, bijvoorbeeld tijdens het structurele overleg met pastores.
11. Wij hebben nadrukkelijk oog voor de positie van senioren en inwoners met een beperking en betrekken hen (en de organisaties die hen vertegenwoordigen) bij het opstellen van beleid.
12. Sport en het verenigingsleven zijn in Barneveld belangrijk voor vitaliteit en samenleven. Wij vervullen een actieve rol in het stimuleren van de samenwerking tussen verenigingen, zodat de faciliteiten voor meerdere doelen kunnen worden ingezet en het verenigingsleven bloeiend blijft.
Daarnaast toetsen wij de toegezegde en/of geplande uitbreidingen aan accommodaties aan de
behoefte.

C. Een gemeentelijk vangnet
De gemeente Barneveld is met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de
nieuwe zorgtaken. Dat gebeurt onder het motto ‘Zelf, Samen, Gemeente’. Zoals dit motto aangeeft,
zijn inwoners in eerste instantie zelf of samen met hun familie verantwoordelijk voor een passende
oplossing. Pas daarna is de gemeente aan zet. Voor wie geen hulp heeft, is de gemeente het vangnet.
Wij hebben, voor de eerste jaren dat de gemeente verantwoordelijk is voor de nieuwe zorgtaken, extra financiële middelen beschikbaar. De bestaande reserve voor het sociaal domein (gevuld met € 1,2
miljoen) vullen wij de komende jaren met € 1,3 miljoen aan. Deze middelen, in totaal dus € 2,5 miljoen, kunnen onder andere worden ingezet om moeilijke en/of schrijnende situaties op te lossen in
het eerste jaar of om aanpassingen in het zorgaanbod te faciliteren. Want in Barneveld valt niemand
buiten de boot.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. We blijven actief uitvoering geven aan de nieuwe Fraudewet die in 2013 is ingegaan. Misbruik
van uitkeringen wordt niet geaccepteerd en wordt gesanctioneerd.
2. Wij zetten ook in op het voorkomen en verhelpen van schulden bij ondernemers. We ondersteunen zelfstandigen met een laag inkomen, onder andere door het openstellen van minimavoorzieningen voor zelfstandigen.
3. Iedereen met een laag inkomen (tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm), kan aanspraak
maken op de mogelijkheden van de bijzondere bijstand en de minimaregelingen. Wij bevorderen
daarmee dat inwoners met een inkomen binnen deze grenzen noodzakelijke aankopen kunnen
doen en kunnen (blijven) meedoen aan sportieve en culturele activiteiten.
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Programma 2
BEREIKBAARHEID EN BEDRIJVIGHEID

D

e wereld staat niet stil en ontwikkelingen in de markt volgen elkaar steeds sneller op. Economische concepten vragen voortdurend om verandering en aanpassing. Wij werken aan de verankering van economische belangen, onder andere bij het opstellen en uitwerken van het ruimtelijke en
infrastructurele beleid.
Wij onderkennen dat voor de agrofood sector in onze regio samenwerking in marktbenadering, innovatie en doorontwikkeling cruciaal is om te kunnen blijven concurreren en werkgelegenheid te behouden. Wij zetten ons daarom in voor het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven en
kennisinstellingen in Regio FoodValley, maar ook daarbuiten. Wij voelen ons betrokken bij organisaties als Dutch Poultry Centre dat bij uitstek in staat is gebleken is om de Nederlandse pluimveesector
internationaal te profileren. De samenwerking op de buitenlandse markt met het nieuw in onze gemeente opgerichte Poultry Expertise Centre versterkt onze positie door naast producten ook adequate opleidingen voor afnemers te kunnen bieden. Wij willen de innovatie impulsen geven door bedrijfsleven en kennisinstellingen rond specifieke thema’s met elkaar te verbinden.
Innovatie
Naast de strategische ligging en de inspanningen van overheid en bedrijfsleven laten wij niet onvermeld dat wij grote waardering hebben voor de innovatieve en kansrijke bedrijven en ondernemingen
met personeel dat weet van aanpakken, handen uit de mouwen en een hoog arbeidsethos.
Waar richten wij ons op?
Wij richten ons de komende jaren in dit programma op drie hoofdthema’s:
A. Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat
B. Een goede bereikbaarheid
C. Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden

A. Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat
De gemeente Barneveld is een ondernemende gemeente op een strategische plek in Nederland met
veel dynamische, ambitieuze en innoverende ondernemingen. In 2013 werd de gemeente Barneveld
uitgeroepen tot ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland’. Handhaving van deze positie en uitbouw naar een verdere geïntegreerde en vraaggerichte dienstverlening aan ondernemers staat hoog
in ons vaandel. Daarbij worden voor de acquisitie van nieuwe bedrijven of het faciliteren van plannen
van bestaande bedrijven, naar nut en noodzaak, accountteams samengesteld. Zo kan snel een passend aanbod worden gedaan dat aansluit op de wensen van de belangstellende ondernemers.
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Wat gaan wij daarvoor doen?
1. Kwaliteit en ruimte zijn, naast goed beheer, belangrijk om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken of
te voorzien in de lokale uitbreidingsbehoefte. Bovendien is dat in het belang van álle aanwezige
bedrijven. Op basis van de behoefte van ondernemers doen wij voorstellen voor de revitalisering
van het bestaande bedrijventerrein Harselaar-Oost.
2. Wij zetten ons in voor en verlenen financiële steun aan projecten en initiatieven die leiden tot
innovaties, waarmee de marktpositie van in het bijzonder de agrofood- en logistieke sector in de
gemeente wordt versterkt.
3. Wij zetten de ontwikkelingen in het kader van de e-dienstverlening aan bedrijven voort.
4. Wij zetten in op accountmanagement voor bedrijven met een centraal ondernemersloket waar
alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij met één
aanspreekpunt.
5. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt in Barneveld meer en meer vorm; wij blijven de
verdere uitbouw ervan in goed overleg met de ondernemerskringen faciliteren.
6. Wij ronden dit jaar de detailhandelsvisies voor Barneveld en Voorthuizen af. Daarmee beschikken wij over een actuele structuur voor de positionering en branchering van supermarkten in deze dorpen. Wij houden bij verzoeken van belanghebbenden vast aan deze uitgangspunten. In
kleinere kernen ligt onze prioriteit bij het in stand houden van het bestaande voorzieningenniveau waarbij wij onder andere inzetten op koopkrachttoevloeiing vanuit recreatie en toerisme.
7. Recreatie en toerisme is de derde pijler van de Barneveldse economie. Een deel van de ondernemingen is qua oppervlakte en investeringsvermogen niet in staat om aansluiting te blijven vinden bij de markt. Dat vraagt om soms vergaande maatregelen in zin van herstructurering en/of
functieverandering. Wij willen daaraan meewerken, waarbij onze inzet is dat de totale omvang
van het aanbod in de gemeente gehandhaafd blijft.
8. Wij onderzoeken de mogelijkheden om in de winkelgebieden in de kernen gratis wifi aan te bieden; dit draagt bij aan aantrekkelijke en eigentijdse winkelcentra.
9. Wij faciliteren de uitrol van breedbandinfrastructuur in het buitengebied. Daarbij zoeken wij optimale samenwerking met initiatieven en eigen werkzaamheden van bewoners.
10. De landbouwsector is één van de belangrijkste gebruikers van het buitengebied. Wij treden uitbreidingen en functieverandering van landbouwbedrijven positief tegemoet, waarbij bijdragen
aan de ruimtelijke inpassing, emissiebeperking, dierenwelzijn en duurzaamheid een extra pré zijn
om hieraan als gemeente mee te werken. Wij hebben daarbij met name ook oog voor het voortbestaan van gezinsbedrijven.

B. Een goede bereikbaarheid
De gemeente Barneveld is gebaat bij een uitstekende bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer. Dat is belangrijk voor de gemeente, de regio en de bedrijven. De afgelopen jaren is gebleken dat een uitstekende bereikbaarheid geen vanzelfsprekendheid is; die staat onder druk. Het is
daarom van groot belang om in te (blijven) zetten op het behoud en verstevigen van die bereikbaarheid. In het verlengde daarvan onderstrepen wij het belang van een uitstekende doorstroming van
het verkeer; dat is niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid, maar draagt ook bij aan de kwaliteit
van het milieu en onze directe woon- en leefomgeving.
Wat gaan wij daarvoor doen?
1. Wij zetten de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voort en evalueren in 2015 dit plan.
2. Wij realiseren, tegelijkertijd met de aanleg van de westelijke rondweg om Voorthuizen, de noordelijke rondweg tussen de Apeldoornsestraat en de westelijke rondweg. Wij hebben daarbij nadrukkelijk oog voor de belangen van het landbouwverkeer en de aanwezigheid van de gemeentelijke begraafplaats Diepenbosch aan de Rubensstraat.
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3. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor de realisering van een oostelijke rondweg om Barneveld
(van de Scherpenzeelseweg via de Wesselseweg naar het bedrijventerrein Harselaar-Zuid).
4. Door bestuurders en het bedrijfsleven in de regio is het knooppunt A1-A30 als het grootste knelpunt in de bereikbaarheid aangemerkt. Wij blijven ons, samen met hen, inzetten voor een toekomstbestendige oplossing waarbij wij, waar mogelijk, inspelen op kansen die zich in het Rijks- of
provinciale beleid voordoen om dit punt te agenderen.
5. Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens
de spitsuren door woon/werk- en scholierenverkeer te verminderen. Wij geven prioriteit aan het
verhogen van de frequentie op de Valleilijn in combinatie met een doortrekking van deze succesvolle verbinding naar Arnhem. Daarnaast zetten wij ons onverminderd in voor de komst van de
Regiosprinter tussen Amersfoort en Apeldoorn met haltes bij Barneveld-Noord en Stroe.
6. De kwaliteit van het wegenonderhoud, met name ook in het buitengebied, moet op peil blijven.
Wij heroverwegen de manier waarop het wegonderhoud wordt aanbesteed.
7. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende parkeerruimte is, zowel in woonwijken als in en om
winkelcentra. Wij stimuleren de mogelijkheden van belparkeren en nieuwe manieren van achteraf betaald parkeren, bijvoorbeeld op het parkeerterrein Kapteijnstraat.
8. Wij stimuleren het gebruik van de fiets; dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid en ontlasting van verkeersdruk en milieu.
• Wij realiseren de komende periode de fietsverbinding tussen de wijk Veller en station Barneveld-Centrum;
• Wij realiseren de komende periode de snelfietsroute tussen de komgrenzen van Voorthuizen
en Barneveld en investeren in het oplossen van het knelpunt bij de Van Wijnbergenlaan;
• Onze inspanningen zijn erop gericht om Fietsgemeente van Nederland te worden.
9. De omgeving van station Barneveld-Centrum vormt één van de entrees van het winkelcentrum
van Barneveld. Wij onderzoeken hoe de uitstraling van dit kerngebied kan worden verbeterd; we
hebben daarbij oog voor het initiatief om het oude stationsgebouw te herbouwen, zonder daarin
zelf te participeren.

C. Vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden
De gemeente Barneveld is een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers om zich nieuw te vestigen of zich hier te hervestigen. Mede in relatie tot de opgaande trend in de economie zien wij een
stijgende vraag naar bedrijfsgrond. Wij zetten de huidige projecten daarom voort en intensiveren de
marketing- en acquisitieactiviteiten om de projecten te vermarkten.
Wat gaan wij daarvoor doen?
1. Wij zetten de in gang gezette projecten (Harselaar-West-West, Columbiz Park, Harselaar-Zuid,
Puurveen en Briellaerd-Noord) voort. Nieuwe vragen en plannen worden vanuit dit perspectief
bezien en worden daarop afgestemd. Dat neemt niet weg dat wij ook aandacht hebben voor de
behoeft aan bedrijfslocaties bij kleinere kernen, zoals Stroe, Kootwijkerbroek en Terschuur. Wij
verwachten dat het bestemmingsplan Harselaar Zuid Fase 1 dit jaar onherroepelijk wordt. Wij
werken aan een marktgerichte profilering en invulling om de kavels te vermarkten.
2. Wij stellen de ontwikkeling van ColumbizPark bij; de kantorenmarkt is de afgelopen periode ingrijpend veranderd. Wij zien, mede vanwege de strategische ligging van het gebied, andere geschikte ontwikkelingsmogelijkheden. Wij zetten daarom in op een breed spectrum van economische functies, waarbij naast zakelijke dienstverlening een plek wordt geboden aan stationsgerelateerde activiteiten, hotel en leisure, alsmede andere bedrijfsactiviteiten, waarbij wij aandacht
hebben voor de beeldkwaliteit van dit gebied.
3. Wij treffen ten aanzien van de afwaardering van het geplande aantal vierkante meters kantooroppervlak op ColumbizPark een voorziening.
4. Onze gemeente kent op diverse plekken leegstand van kantoren, winkels en bedrijfsruimten. Het
onroerend goed is vaak eigendom van particulieren, zodat onze mogelijkheden beperkt zijn. Wij

13

benaderen deze partijen actief; wij denken en werken binnen onze mogelijkheden mee om alternatief gebruik in de vorm van bijvoorbeeld wonen of andere vormen van bedrijfsvoering mogelijk te maken.
5. Wij benutten, als het gaat om de bedrijvigheid in onze gemeente, de bestaande kwaliteiten. Onze regionale positie op het gebied van transport en logistiek kan verder worden versterkt door de
realisering van een railterminal. Wij nemen de verdere vertaling in de vorm van een businessplan
met een locatiestudie actief ter hand.
6. Wij vinden het belangrijk om, samen met andere partijen, startende ondernemers en zelfstandige professionals (zzp-ers) te faciliteren. Dat heeft niet alleen betrekking op de huisvesting van
starters en zzp-ers, maar ook op de begeleiding door middel van het Ondernemersloket.
7. Wij zetten ons blijvend in voor het verminderen van overbodige regelgeving en lastendruk; in dat
verband stellen wij samen met inwoners en ondernemers jaarlijks een top 3-lijst samen; dit
vormt het vertrekpunt bij de aanpak hiervan.
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Programma 3
LEEFBAARHEID

D

e gemeente Barneveld is een gemeenschap van mensen; zij wonen in één van de negen dorpen
met hun specifieke karakter en bijzondere eigenheid. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen nu
en in de toekomst leefbaar en vitaal blijven. Voldoende en gevarieerde woningbouw – ook in de kleinere dorpen van onze gemeente -, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij
belangrijke factoren. Dat geldt in het bijzonder als het gaat om milieu en duurzaamheid; wij zetten
de maatregelen in het kader van de notitie Grip op Energie onverminderd voort.
Waar richten wij ons op?
Wij richten ons de komende jaren in dit programma op drie hoofdthema’s:
A. Wonen
B. Leefomgeving
C. Voorzieningen

A. Wonen
De gemeente Barneveld is en blijft – in weerwil van ontwikkelingen om ons heen – een aantrekkelijke
plaats om te wonen. De komende jaren breidt de gemeente Barneveld uit van ruim 54.000 inwoners
naar zo’n 70.000 inwoners in 2040. Dat betekent dat ook de komende jaren nieuwe woonwijken
(met name in Barneveld, Voorthuizen en Zwartebroek) en inbreidingslocaties worden ontwikkeld.
Het gaat daarbij zowel om het, gedoseerd en gefaseerd, op de markt brengen van op de vraag afgestemde woningbouwprojecten, als aandacht voor de bestaande woningvoorraad en woonbuurten in
Barneveld. Onder andere vanwege de toename van het aantal ouderen in de Barneveldse bevolking
en de extramuralisering in de ouderenhuisvesting staat het meer levensloopbestendig maken van de
bestaande woningvoorraad en omgeving daarvan hoog op de agenda; dat geldt ook voor het kunnen
faciliteren van woningen met mantelzorg. Verder staat de ontwikkeling van woonlasten centraal; dit
mede als gevolg van inkomensafhankelijk huurbeleid en de mogelijkheid om via verduurzaming van
woningen, de energielasten te verlagen.
Wat gaan wij daarvoor doen?
1. Wij actualiseren, in samenspraak met inwoners en ondernemers, de Strategische Visie “Balans in
ambitie en kwaliteit” uit 2009. Wij betrekken daarbij de door de gemeenteraad vastgestelde Position Paper.
2. Wij zetten de ontwikkeling van de reeds in gang gezette woningbouwprojecten in Barneveld (De
Burgt, Veller I en Veller II), Voorthuizen (Blankensgoed, Holzenbosch), Zwartebroek (Dwarsakker)
en Kootwijkerbroek (Puurveen) voort; dat geldt overigens ook voor andere inbreidingslocaties in
de verschillende kernen.
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3. Wij bereiden de komende collegeperiode de ontwikkeling van de woningbouwlocatie BarneveldNoord en Terschuur voor.
4. Wij brengen de ontwikkelingen in de vraagzijde van de woningmarkt enerzijds en de bestaande
woningvoorraad anderzijds in kaart en betrekken de uitkomsten daarvan bij het bepalen van de
vervolgkoers. Wij hebben daarbij ook oog voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
5. Wij zetten het – inmiddels beproefde – concept van faseren en doseren van woningbouwontwikkelingen voort; overleg en draagvlak met marktpartijen is het uitgangspunt.
6. Wij letten op (de behoefte aan) sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen in de totale
woningvoorraad van Barneveld en werken dit uit in de herijkte Strategische Visie.
7. Wij onderzoeken en monitoren betaalbaar wonen in Barneveld en zetten in dat verband de (succesvol gebleken) starterslening voort.
8. Wij stimuleren energiebesparende maatregelen met betrekking tot de particuliere woningvoorraad.
9. Wij zetten ons samen met projectontwikkelaars, aannemers en woningbouwverenigingen in voor
energiezuinige nieuwbouwwijken.
10. Wij komen in 2014 met een notitie op het gebied van zogenoemde woonservicegebieden (wonen, care, services); samen voor Wonen, Zorg en Welzijn Barneveld.
11. Wij faciliteren vormen van wonen met mantelzorg.
12. Wij stimuleren het opstellen en actualiseren van dorpsplannen voor onze kernen; deze plannen
vormen het vertrekpunt voor toekomstige ontwikkelingen in deze kernen.

B. Leefomgeving
De kwaliteit van de woon- en leefomgeving wordt door een groot aantal factoren bepaald. Veiligheid
(of: het gevoel van veiligheid) is een belangrijke voorwaarde, maar dat geldt ook als het gaat om de
inrichting van de openbare ruimte en de kwaliteit daarvan. Wij zetten in op een aantrekkelijke leefbaarheid van onze dorpen. Wij zetten ons blijvend in voor het verminderen van administratieve lasten en regeldruk voor inwoners en bedrijven. Wij werken daarbij in het bijzonder aan flexibilisering
van bestemmingsplannen en vergunningen.
Wat gaat wij daarvoor doen?
1. De coalitie zet zich in voor het stimuleren en faciliteren van CO2-arme mobiliteit, zoals: elektrische en groengas-voertuigen en fietsen, ketenmobiliteit en de benodigde basisinfrastructuur (elaadpunten en groengas tankstations).
2. De nota ‘Grip op Energie’, die een aanpak weergeeft voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, wordt verder uitgevoerd.
3. Wij stellen een Wind- en Energievisie op; tot dat moment verlenen wij geen medewerking aan de
realisering van windmolens die hoger zijn dan de nu toegestane windmolens (max. 20 meter).
4. Wij blijven participeren in het Platform Water en onderhouden intensieve contacten met Waterschap Vallei en Veluwe vanwege het toenemende belang van een goede waterhuishouding.
5. Wij breiden het camerasysteem uit met het zogenoemde ANPR (Automatic NumberPlate Recognition); met dit systeem scant een kentekencamera kentekens en kijkt of deze voorkomen in het
referentiebestand met gestolen voertuigen van de politie;
6. Wij intensiveren de aandacht voor en communicatie over inbraakpreventie en stimuleren daarbij
het gebruik van de sociale media.
7. Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Barneveld. Dat is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie.
Wij handhaven, in principe, de huidige sluitingstijden van de horeca.
8. Wij brengen de taken van de buitengewoon opsporingsambtenaren in beeld en starten op korte
termijn met boa-toezicht in de nachtelijke uren.
9. Wij dringen er bij de politie op aan dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn.
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10. Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden (VGGM). Wij hebben daarbij oog voor de rol van onze vrijwilligers.
11. Wij onderzoeken – in samenspraak met de medische branche – de mogelijkheden om de openingstijden van de huisartsenpost te verruimen.
12. Wij onderzoeken de mogelijkheden om, rond de jaarwisseling, een vuurwerkvrije zone rond winkelcentra, verzorgings- en verpleegtehuizen in te stellen.
13. De afgelopen jaren zijn verschillende projecten en thema’s onder de noemer van het Ontwikkelingsfonds Platteland tot stand gebracht; het fonds blijkt een goed middel om te kunnen investeren in een breed scala aan thema’s in het buitengebied en biedt bovendien kansen om lokale initiatieven en gebiedspartijen financieel te kunnen ondersteunen.
14. Wij hebben oog voor de landschappelijke waarde van beeldbepalende en monumentale bomen.
Voor het overige onderzoeken wij de mogelijkheden om de kapvergunningen te dereguleren.

C. Voorzieningen
De leefbaarheid van dorpen wordt mede bepaald door de aanwezigheid en kwaliteit van voorzieningen. De afgelopen jaren is op tal van terreinen geïnvesteerd in de voorzieningen in alle dorpen van
de gemeente Barneveld. Wij zetten dit beleid, waar mogelijk, voort.
Wat gaan wij daarvoor doen?
1. Wij voeren het Masterplan Onderwijs 2014-2018 uit en actualiseren het plan; dit betekent dat
wij de reeds in gang gezette of voorbereide ontwikkelingen met betrekking tot de volgende scholen uitvoeren:
• Renovatie van de Fraanjeschool locatie de Vesting;
• Uitbreiding scholen in Veller/Burgt, Rehobothschool;
• Vervangende nieuwbouw voor de Pr. Willem Alexanderschool, De Fontein locatie Lijsterhof,
Julianaschool, Hoeksteen en De Zaaier en ’t Anker (locatie Terschuur/Zwartebroek);
• Nieuwbouw Detmar en Rehobothschool uit Ede met een gymlokaal in Barneveld.
• Uitbreiding en eerste inrichting van diverse scholen;
• Nieuwbouw van het gymlokaal in Garderen.
2. Wij onderzoeken de gevolgen van de Wet Passend Onderwijs.
3. Voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de invulling van de personeelsbehoefte van de Barneveldse bedrijven is het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) een essentiële
factor. Wij werken in nauw overleg met de ROC’s in de regio, het AOC (Groenhorstcollege) en het
bedrijfsleven aan een verdere verbreding van het aanbod in de gemeente.
4. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in het voortgezet onderwijs zich oriënteren in en op de
maatschappij; maatschappelijke stage draagt in hoge mate bij aan de ontwikkeling van hun sociale en communicatieve vaardigheden en bewustwording van hun waarde voor onze samenleving.
Wij stimuleren daarom maatschappelijke stages in de eigen organisatie en de organisaties waarmee wij contacten onderhouden.
5. Wij bereiden in 2014 – naar aanleiding van de uitkomsten van de aanbesteding van de verzelfstandiging van de gemeentelijke zwembaden en binnensportaccommodaties – een definitief besluit voor over de toekomst van de exploitatie van zwembaden en binnensportaccommodaties.
6. Wij onderzoeken de mogelijkheden om de organisatie en de exploitatie van bijzondere markten
(zoals de paarden- en kleindierenmarkt, niet zijnde de warenmarkten) te privatiseren.
7. Wij hechten aan het behoud van drie bibliotheekvestigingen in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek; daarbij moet oog zijn voor de nieuwe digitale ontwikkelingen en innovatieve concepten.
8. In deze coalitieperiode faciliteren wij de (ver-)nieuwbouw van de dorpshuizen in Voorthuizen en
Garderen. Onze bijdrage is gebaseerd op het realiseren en in stand houden van een basisvoorziening. Door eigen inbreng, in allerlei vormen, kunnen daar door de bevolking desgewenst kwaliteiten aan toe worden gevoegd.
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Programma 4
BESTUUR

D

e organisatie is sterk in ontwikkeling. Dat heeft enerzijds te maken met de ingezette en verder
door te voeren ombuigingen, anderzijds met de invoering van de nieuwe zorgtaken vanaf 2015.
Wij vinden dat de omvang van onze gemeente zodanig is dat op veel terreinen het zelfstandig opereren verantwoord is en voordelen biedt. Dat neemt niet weg dat op een toenemend aantal terreinen
samenwerking met andere gemeenten op strategisch en operationeel niveau meerwaarde heeft.
De nieuwe zorgtaken en het tempo van de veranderende economische en maatschappelijke concepten vragen om een open en interactieve werkwijze van onze organisatie. Medewerkers zijn zich bewust van maatschappelijke omstandigheden en omgevingsfactoren. Het is daarbij ons uitgangspunt
dat de kennis en de kwaliteiten in de samenleving vanaf het begin worden betrokken bij de beleidsvorming en uitvoering. Het heeft ook gevolgen voor de omvang van de organisatie en de aanpassing
aan de budgettaire kaders waarbinnen moet worden geopereerd. Bij de besluitvorming over de uitvoering van de nieuwe zorgtaken en het onderzoek naar voor- en nadelen van verzelfstandiging van
organisatieonderdelen zijn de genoemde kwaliteitsaspecten voor ons randvoorwaarden.
Waar richten wij ons op?
Wij richten ons de komende jaren in dit programma op drie hoofdthema’s:
A. Bestuur
B. Dienstverlening
C. Financiën

A. Bestuur
De Regio FoodValley is een inspirerende kennisregio in Europa en een uniek (internationaal bekend)
merk. De samenwerkende gemeenten willen op voet van gelijkwaardigheid met het bedrijfsleven en
kennisinstellingen investeren in een excellent ondernemers-, onderwijs- en onderzoekersklimaat. In
2014 wordt daartoe een nieuwe strategische agenda opgesteld en aan de gemeenteraden aangeboden.
Naast Regio FoodValley moet echter ook oog zijn voor andere aanpalende regio’s, waarmee de gemeente met het oog op gemeenschappelijke belangen kan samenwerken. Intergemeentelijk samenwerken kan in veel vormen. Er moet steeds oog zijn voor de eigen beleidsruimte, de financiële consequenties en de mogelijkheden om de samenwerking te beëindigen als de meerwaarde ervan niet
meer blijkt.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Wij zetten de samenwerking in Regio FoodValley voort en werken mee aan een nieuwe strategische agenda voor deze regio.
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2. Wij zetten de structurele samenwerking met Regio Amersfoort voort op de beleidsthema’s wonen, verkeer, vervoer en economie.
3. Wij blijven, bij landschapsontwikkeling en het beleid ten aanzien van het buitengebied, gebruik
maken van de deskundigheid en het brede draagvlak van de Gebiedscoöperatie O-gen.
4. Wij streven ernaar om in ons aanbestedingsbeleid nadrukkelijk rekening te houden met social return on investment (waaronder ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’) en spannen ons in
om lokale bedrijven zo maximaal mogelijk voor aanbestedingen in aanmerking te laten komen; in
het verlengde daarbij spannen wij ons in voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

B. Dienstverlening
Wij staan een bestuurs- en organisatiestijl voor, die zich kenmerkt door een open houding, transparantie van beleid en interactie met alle groepen in onze samenleving. Wij blijven daarbij nadruk leggen op communicatie, burgerparticipatie en het vanuit een doelgroepenbenadering interactief tot
stand brengen van beleid. Wij werken aan een verdere digitalisering van de dienstverlening, maar alle inwoners moeten ook door middel van andere kanalen contact kunnen leggen met de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers weten wat de gemeente doet en wat dit
voor hen betekent. Communicatie is en blijft van groot belang. Dat geldt ook als het gaat om interactieve beleidsvorming; de manier waarop inwoners, inwonersgroepen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden actief worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Wij stellen daarom een nieuwe ‘Nota Communicatie en Interactieve Beleidsvorming 2014-2018’ op.
2. Wij onderzoeken in 2014 de mogelijkheden om de commissie- en raadsvergadering door middel
van een livestreamverbinding uit te zenden.
3. Wij zetten de in gang gezette organisatiewijziging door, waarbij het onze inzet is om door het terugbrengen van het aantal afdelingen, de omvang van het management te beperken en de integraliteit van beleid en uitvoering te bevorderen. Met toepassing van een vervroegde uittreedregeling maken wij enerzijds een afslanking van de omvang van het ambtelijk apparaat mogelijk en
scheppen anderzijds ruimte voor de instroom van jongere medewerkers.
4. Personeelsdiensten op zondag worden tot het noodzakelijke beperkt. Wij houden rekening met
bezwaren tegen de uitoefening van arbeid op zondag.

C. Financiën
Wij staan voor een begroting die structureel in evenwicht is. Wij houden daarbij rekening met de nadelige herverdelingseffecten van het gemeentefonds, loon- en prijsontwikkelingen in deze collegeperiode, alsmede een meer terughoudende rentetoerekening aan grondexploitaties.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. De aanpassing van de onroerende zaakbelasting stijgt in verband met de inflatie alleen trendmatig (dat betekent: 2% per jaar). Wij wijken hiervan alleen in bijzondere omstandigheden van af.
Heffingen en leges zijn ook de komende jaren kostendekkend.
2. Bezuinigingen en ombuigingen zijn nodig om het beoogde structurele evenwicht te bereiken. In
principe worden per beleidsveld alle incidentele en structurele uitgaven en (eerder aangenomen)
beleidstoevoegingen in de heroverweging betrokken.
3. De ombuigingstaakstelling zetten wij in op € 1,8 miljoen, waarbij de eerste € 1 miljoen in de bedrijfsvoering moet worden gevonden. Voor de overige € 0,8 miljoen draagt het college maatregelen aan met zo mogelijk beleidsconsequenties.
4. Wij beoordelen in 2016 (of zoveel eerder als daarvoor aanleiding is) de stand van de ombuigingstaakstelling.
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