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ONTWIKKELPROGRAMMA VERANDERENDE SAMENLEVING, 
VERNIEUWD BESTUUR
"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

 De Doe-het-samen-samenleving gaat over aansluiten op kennis, inzet, ervaring en 
behoefte van inwoners. De gemeente bepaalt en regelt minder, gaat ‘naar buiten’ en 
is partner in de samenleving.

 De Doe-het-samen-samenleving vraagt om een andere rol van de gemeentelijke 
organisatie, om bestuurlijke vernieuwing en inzet van inwoners, college, 
gemeenteraad en medewerkers.

 Het ontwikkelprogramma biedt ruimte om te experimenteren met hoe de eigentijdse 
rol van de gemeente er uit kan zien bij verschillende initiatieven.
 

Speerpunten
Dienstbaarheid

Wat willen we bereiken?

 Initiatiefnemers zijn tevreden over de uitvoering van regels bij de uitvoering van hun 
projecten.

 Inwoners zijn tevreden over het meedenken van de gemeente bij hun initiatieven en 
vragen.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Bij alle projecten evalueren we onze rol (houding en gedrag) met behulp van de 
Participatiemonitor.

De teams leren via de Participatiemonitor van ervaringen uit en bij projectinitiatieven.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

2. Gemeentelijke projecten pakken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties op

Gemeentelijke projecten zijn onder meer: het bestemmingsplan Buitengebied 
(programmalijn plattelandsontwikkeling), de Omgevingswet (programmalijn leefomgeving), 
Energie Uitvoeringsprogramma (ontwikkelprogramma Energie en Duurzaamheid), 
Revitalisering Centra (Ontwikkelprogramma Economie en Werkgelegenheid).
Portefeuillehouder: Han Boer, Joke Pot, Joost van Oostrum, Marijke van Haaren, Patricia 
Hoytink- Roubos
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3. Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de 
nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving.

O.a. door dialooggesprekken, via de contactfunctionarissen, social media, Voormekaar 
teams, inloopuren, bedrijfsbezoeken. We organiseren leer-netwerk en kennis bijeenkomsten 
met partners in de samenleving zoals bijvoorbeeld de BerkelLanddag.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

Speerpunten
Samenwerking

Wat willen we bereiken?

 Inwoners waarderen de wijze waarop de gemeente samenwerking zoekt en inwoners 
betrekt in 2018 met een 6,5 (Burgerpeiling waar staat je gemeente, 2016: 6,2, 
landelijk gemiddelde 2016: 6,1 ).

 De gemeente doet - waar nodig - actief mee met initiatieven en projecten die 
inwoners belangrijk vinden.

 De aanpak van gemeente brede vraagstukken doen we samen in een transparant 
proces.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan. In 
beeldvormende vergaderingen voert de gemeenteraad de dialoog met inwoners en 
organisaties.

De dialoog aangaan met de samenleving over initiatieven gericht op het ontwikkelen van 
nieuwe vormen van eigenaarschap en samen-redzaamheid. Voorbeelden van dit proces 
collegebreed zijn de gebiedsagenda’s van de kernen en innovatief wegbeheer.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

2. Experimenteren met voorbeeldprojecten, deze evalueren, learning by doing.

We gaan niet zelf projecten bedenken, maar sluiten aan op wat er op dat moment speelt. De 
doelen van initiatiefnemers en hun proces en tempo zijn daarbij leidend.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

3. We organiseren of faciliteren bijeenkomsten voor dialoog met de samenleving.

In 2017 zijn dat bijvoorbeeld: 
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 Verdieping op burgerinitiatieven (bv. onderzoeken “goudApot”)
 Dialoog met zorgpartners over passende woonoplossingen voor mensen met een 

zorgvraag.

Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Totaal lasten Veranderde 
samenleving,vernieuwd bestuur

-50 -50 0 0

Resultaat -50 -50 0 0

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld

VSVB 2015

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/VSVB
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ONTWIKKELPROGRAMMA DEMOGRAFISCHE 
ONTWIKKELINGEN
"Vitale en leefbare kernen in Berkelland"

Wat speelt er?

 Het aantal huishoudens daalt na 2020, waardoor er meer aanbod van woningen zal 
zijn dan vraag. Doordat de samenstelling ook verandert, komt er ook een andere 
vraag naar woningen.

 In 2025 is 28% van de inwoners 65+, terwijl het aantal kinderen en werkende mensen 
daalt met 34%. Deze veranderingen hebben effect op onder meer scholen, 
vrijwilligers, arbeidsmarkt en zorg.

 We worden bewuster dat krimp om andere oplossingen vraagt dan we gewend zijn.
 We zijn actief aan de slag om de kansen die de demografische ontwikkelingen biedt 

ook te benutten. Zo werken we voor de grote kernen aan een ontwikkelagenda, 
schrijven kleine kernen een nieuwe toekomstvisie en denken scholen en 
verenigingen na over een fusie.

Speerpunten
Bewustwording en erkenning van de effecten van de demografische ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

 De cijfers en mogelijke effecten van de demografische ontwikkelingen in Berkelland 
zijn per thema in beeld en worden actief naar buiten gebracht;

 Er is afstemming over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op 
verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en 
analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen

De cijfers worden periodiek geactualiseerd door ABF / CBS / Provincie Gelderland.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

2. We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg 
met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen.

Zo krijgen we afstemming over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. We 
organiseren onder meer bijeenkomsten om ervaring en kennis te delen. Zo ontstaat 
samenhang tussen de beleidsterreinen.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos
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3. We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische 
ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten

Denk hierbij aan projecten die spelen in de Achterhoek Agenda 2020, zoals het Algemeen 
Woon en Leefbaarheidsonderzoek.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

Speerpunten
De kansen die de demografische ontwikkelingen biedt worden actief en integraal 
opgepakt

Wat willen we bereiken?

 De ontwikkelagenda’s van de kernen zijn actief opgepakt.
 Er is een raadswerkagenda demografische ontwikkelingen.
 We benutten oplossingen om de leefbaarheid in kernen en buitengebied te 

behouden.
 Dorpsorganisaties nemen in (dorps-)visies de effecten van krimp mee.

Wat gaan we daarvoor doen?
1 . Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we de ontwikkelagenda’s 
van de grote  kernen concreet.

De integrale ontwikkelagenda is een dynamische agenda waarin de belangrijkste 
gebiedsopgaven, keuzes en prioritaire projecten voor de vier grote kernen staan.
Startdatum: 25-07-2016 
0%

Kwaliteit

Tijd

Geld

2. In Beltrum starten we samen met inwoners en andere partijen een pilot om een 
vastgoedstrategie in relatie tot wonen voor de hele kern te ontwikkelen.

Deze vastgoedstrategie zal ook daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht. Het is een 
project in het kader van Achterhoek 2020.
Einddatum: 01-07-2017 
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3. We maken een raadswerkagenda demografische ontwikkelingen en voeren deze uit.

We geven de raadswerkagenda vorm door verder te bouwen op de kennisconferentie 
demografische ontwikkelingen. Dit doen we onder meer via (kleine) bijeenkomsten.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

4. De komende twee jaar ligt het accent in ondersteuning van activiteiten op de terreinen: 
daling ledenaantal verenigingen, arbeidsmarkt en langer zelfstandig thuis wonen.

We verbinden de verschillende beleidsterreinen zoals wonen, economie en scholen, om zo 
efficiënt mogelijk te sturen op kansen en mogelijkheden.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

5. We ondersteunen betrokkenen, vanuit (dorps-)organisaties, bedrijven en inwoners, in 
het zoeken naar oplossingen en sturingsmogelijkheden.

We helpen dorpsorganisaties, wanneer noodzakelijk, om in de (dorps-)visies de effecten van 
de krimp mee te nemen.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

Wat mag het kosten?

Het ontwikkelprogramma demografische ontwikkelingen heeft geen eigen budget. Voor 
onderzoek, overleg en communicatie voor de bewustwordingsontwikkelingen, kan gebruik 
gemaakt worden van het budget voor incidentele onderzoeken. 
Financiële ontwikkelingen in de begroting
De begroting wordt beïnvloed door de krimp. Net als de krimp zelf zal deze ontwikkeling zich 
geleidelijk voordoen. Het is daarbij lastig om aan te geven of een stijging of een daling van 
een budget rechtstreeks het gevolg is van de demografische ontwikkelingen. Ook andere 
factoren kunnen een rol spelen. Als indicatie kunnen we aangeven dat onze algemene 
uitkering met het aantal inwoners en huishoudens van 2035 €2,8 miljoen lager zou kunnen 
zijn. 
De Regio Achterhoek is aangemerkt als een krimpregio. Dit betekent dat de Regio ook geld 
van het Rijk krijgt om krimpvraagstukken op te lossen. Het gaat om ongeveer €1.000.000 per 
jaar (2016-2020). 
Kosten Woningbouw
Er is rekening gehouden met een voorziening voor afwaardering van gemeentelijk 
bouwgronden. Wat de kosten zijn voor het opknappen of vervanging van verouderde (huur) 
woningen is op dit moment niet bekend. Wel is duidelijk dat het geld vanuit de 
grondexploitatie hier niet meer voor gebruikt kan worden nu er geen nieuwe woningen 
meer gebouwd worden. 
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De bestemmingsreserve herstructurering is ingesteld voor financiering van gemeentelijke 
opgave of voor cofinanciering van investeringen gericht op leefbare en vitale dorpen. De 
maximale omvang van deze reserve is €7 miljoen. 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Het aantal aansluitingen zal de komende jaren dalen. Wel moeten dezelfde (investerings-
)kosten gedragen worden door het lagere aantal aansluitingen. Los van andere 
ontwikkelingen zou hierdoor in 2040 het tarief met 10% omhoog moeten. In het nieuwe GRP 
(eind 2018 / begin 2019) worden alternatieven aangereikt om het tarief minder hard te laten 
stijgen. 
Overige belastingen
Wat betreft de demografische ontwikkelingen verwachten wij geen stijging van de 
afvalstofheffing. Minder inwoners zou ook tot minder afval en lager inzamel- en 
verwerkingskosten moeten leiden. Voor de OZB zal de belastingdruk bij het huidige beleid 
stijgen, omdat dezelfde opbrengst met minder gebouwen moet worden gerealiseerd.

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Periode Regio Waarde Bron Beschrijving

Demografische 
druk % 2016 Berkelland 62,6 CBS - 

Bevolkingsstatistiek

De som van 
het aantal 
personen 
van 0 tot 15 
jaar en 65 
jaar of 
ouder in 
verhouding 
tot de 
personen 
van 15 tot 
65 jaar.

  2016 Nederland 53   
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ONTWIKKELPROGRAMMA PLATTELANDSONTWIKKELING
"Een vitaal en innovatief buitengebied in Berkelland"

Wat speelt er?

 Energiek en duurzaam ondernemen in de landbouw door innovatieve landbouw met 
als uitgangspunt duurzaamheid, leefbaarheid en goede inpassing.

 Vraagstukken in het buitengebied zijn onder andere leegstand/hergebruik van 
stallen, duurzame energie, asbestdaken en circulaire landbouw. We leveren onze 
bijdrage aan het verkennen van oplossingen.

 Het coulissenlandschap is drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit en 
draagt bij aan de kwaliteit van initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
(mantel-)zorg en toerisme.

 Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort. De onderlinge 
banden tussen mensen zijn sterk en veel voorzieningen worden zelf georganiseerd.

Speerpunten
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied

Wat willen we bereiken?

 Landbouwbedrijven produceren duurzaam.
 Landbouwbedrijven beschikken over de juiste vergunningen.
 Stoppende landbouwbedrijven beschikken over passende oplossingen voor sloop of 

hergebruik van leegstaand vastgoed.
 Nieuwe functies versterken de gebruiksmogelijkheden in het buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de BerkelLanddag voor bewustwording en 
kennisdelen over duurzame landbouw.

We stimuleren het gebruik maken van mogelijkheden uit: 
 het Energie Uitvoeringsprogramma;
 kennisnetwerken zoals ‘Kringloopboeren’;

We bevorderen initiatieven zoals: 
 Energie Marke Haarlose Veld (HOEduurzaam) voor onderzoek naar verbetering 

bodemstructuur door toepassen laagwaardige biomassa.

De Taskforce Buitengebied verkent door het leggen van verbindingen tussen partijen en 
vraagstukken mogelijke oplossingsrichtingen.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
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2. We maken een nieuw bestemmingsplan Buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt 
aan duurzame ontwikkeling

In 2017 leggen we het "Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016" ter 
inzage. 
Het nieuwe bestemmingsplan legt vooral de bestaande situatie in het buitengebied vast. 
Daarbij kent het Voorontwerp een regeling die voorkomen moet dat de uitstoot van stikstof 
vanuit het plangebied toeneemt. Wel kent het bestemmingsplan mogelijkheden om mee te 
werken aan nieuwe ontwikkelingen als deze passen binnen de randvoorwaarden die het 
voorontwerpbestemmingsplan stelt. Op deze manier kan de gemeente via het nieuwe 
bestemmingsplan flexibel inspelen op toekomstige plannen.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

3. Het faciliteren van een sloopfonds

We volgen de ontwikkelingen van groeiende en stoppende bedrijven. 
We verkennen de mogelijkheden om financiële instrumenten, zoals sloopfonds en 
bovenplanse verevening, in te zetten die verrommeling door niet meer gebruikte gebouwen 
tegengaan.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

4. Initiatiefnemers van nieuwe activiteiten in het buitengebied helpen bij de ontwikkeling 
hiervan.

We ondersteunen multifunctionele initiatieven in het buitengebied. Voor passende 
initiatieven voeren we ruimtelijke procedures.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
Einddatum: 27-07-2017 

Speerpunten
Het platteland blijft sociaal vitaal

Wat willen we bereiken?

 Nieuwe vormen van samenwerking zijn tot stand gekomen.
 Inwoners van de kleine kernen weten wat voor hun dorp belangrijk is en wat zij 

daarvoor gaan doen.
 Inwoners komen met initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen.
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Wat gaan we daarvoor doen?
1. Een jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties.

We faciliteren leer-netwerken om nieuwe vormen van samenwerking en kennisoverdracht 
te bevorderen. We onderhouden actief contacten met dorpsorganisaties onder andere over 
de realisatie van hun uitvoeringsprogramma’s.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 19-04-2017 

2. We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en 
lokale verenigingen en stichtingen.

Kennisuitwisseling gebeurt in enkele kernen. We bevorderen het ontstaan van netwerken in 
alle kernen van Berkelland.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 19-04-2017 

3. Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma.

We volgen samen met de dorpsorganisatie het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. 
We stimuleren inwoners om zelf hun omgeving te beheren en onderhouden en te bepalen 
welke voorzieningen daarin passen (bijvoorbeeld kerkenpaden, AED’s). 
Portefeuillehouder: Joke Pot, Patricia Hoytink- Roubos
Einddatum: 31-12-2017 

4. Dorpsorganisaties actualiseren één keer in de vijf tot zeven jaar hun dorpsvisie en 
uitvoeringsprogramma.

In het convenant met de  dorpsorganisaties staat aangegeven dat elk dorp een actuele 
dorpsvisie moet hebben. In 2017 maakt Haarlo een nieuwe dorpsvisie. De andere dorpsvisie 
zijn nog actueel.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 19-04-2017 

5. Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten.

Jaarlijks maken inwoners en instellingen in Berkelland gebruik van LEADER. We faciliteren 
aanvragers waar mogelijk en gebruiken daarvoor ons netwerk
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
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6. We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk 
Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad

De P10 inventariseert haar parels, (kleine, innovatieve, moderne voorbeelden van bedrijven, 
instellingen etc.) die het platteland waarde geven voor de stad. We inventariseren tevens de 
knelpunten die P10 gemeenten ondervinden bij het vestigen van nieuwe economische 
ontwikkelingen. Op basis van deze inventarisatie gaan we samen met kennisinstellingen, de 
VNG en het IPO op zoek naar oplossingen.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

Speerpunten
Initiatieven versterken ons prachtige landschap

Wat willen we bereiken?

 Cultuurhistorische waarden blijven bewaard en worden versterkt.
 Natuur– en landschapswaarden blijven bewaard en zijn versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Het beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

We nemen cultuurhistorische en landschappelijke waarden op in het bestemmingsplan 
Buitengebied. 
Bij vergunningverlening houden we rekening met  deze waarden. Onder andere door 
toetsing aan het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Gelderse Groene Ontwikkelingszone 
(GO).  
We handhaven actief op deze waarden.
Portefeuillehouder: Joost van Oostrum, Marijke van Haaren

2. Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer.

We faciliteren initiatieven voor aanleg en duurzaam natuur– en landschapsbeheer gericht 
op/ biodiversiteit door eigenaren, de Vereniging Agrarische Landschap Achterhoek en de 
lokale agrarische natuurbeheer verenigingen.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

3. Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw 
terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie.

We inventariseren de hoeveelheid gemeente-eigendommen die in gebruik zijn genomen, en 
onderzoeken of we een meer ecologisch bermbeheer kunnen toepassen in samenwerking 
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met de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer. We zaaien een deel van de bermen met een 
bloemenmengsel bijen en vlindervriendelijk in.
Portefeuillehouder: Joke Pot, Joost van Oostrum
Einddatum: 31-12-2017 
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Wat mag het kosten?  (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

(Agrarisch) ondernemen is basis voor een 
vitaal buitengebied

-110 -110 -110 -110

Initiatieven versterken ons prachtige 
landschap

-71 -71 -71 -71

Het platteland blijft sociaal vitaal -42 -42 -42 -42

Totaal lasten -223 -223 -223 -223

Baten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Initiatieven versterken ons prachtige 
landschap

18 18 18 18

Het platteland blijft sociaal vitaal 29 29 29 29

Totaal baten 47 47 47 47

Gerealiseerd saldo van baten en lasten -177 -177 -177 -177

Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Gerealiseerd resultaat -177 -177 -177 -177
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Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld

Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016  2015

Uitgangspuntennotitie best.plan Buitengebied Berkelland 2016 januari 2016

Beleidsregel kleinschalige horeca in het buitengebied 2014

Structuurvisie 2025  2010

Regeling Landschap  2015

Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020  2016

Dorpsplan Hart Van Haarlo 2007  2007

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Plattelandsontwikkeling
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Plattelandsontwikkeling
https://www.gemeenteberkelland.nl/Configuratie/Terugkerende_navigatie/CVDR?cvdrretrieve=true&id=
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Plattelandsontwikkeling
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Berkelland/362144/362144_1.html
http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2016/02/lr-1205-ra-uitvoeringsagenda.pdf
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Plattelandsontwikkeling
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ONTWIKKELPROGRAMMA DECENTRALISATIES EN 
TRANSITIES
"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

 Voormekaar organisatie zit in de doorontwikkelfase
Na de fase van pionieren is de fase van doorontwikkelen aangebroken, waarbij de 
‘Voormekaar’ organisatie optimaal ingericht wordt om op maat aan te sluiten op de 
behoeften en mogelijkheden in de samenleving op wijk-/kernniveau. 

 Innovatie van zorg en ondersteuning aan inwoners
Inwoners kunnen vaak net zo goed of zelf beter hun boontjes doppen. 
Daarom speelt de gemeente Berkelland in op de behoeften en initiatieven van de 
inwoners. Eigen kracht en regie van de inwoners en ondersteuning op maat worden 
voorop gesteld, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn.

 Toestroom van nieuwkomers
Toestroom nieuwkomers met integratievraagstukken, oorlogstrauma’s en 
taalproblemen zorgen voor nieuwe uitdagingen bij gemeente en netwerkpartners 
(zoals de ‘Voormekaarteams’, jeugdzorg, scholen en de SDOA)

 Mogelijkheden voor ondersteuning nog niet bij inwoners bekend
Door de veelvoud aan mogelijkheden voor ondersteuning is het voor sommige 
hulpvragers moeilijk om zelf een keuze maken of hulp te organiseren.

Speerpunten
Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein

Wat willen we bereiken?

 Inwoner krijgt zorg en ondersteuning die aansluit bij zijn behoefte en mogelijkheden 
om zelfstandig te kunnen functioneren.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Op basis van de ervaring uit de pilot Ondersteuning Thuis werkwijze aanpassen

Ondersteuning Thuis biedt voor de inwoner een integraal aanbod van huishoudelijke hulp en 
begeleiding. Doel is ‘minder gedoe’ rondom de inwoner en meer kwaliteit.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
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2. Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek 
vroegtijdig kunnen signaleren

Er zijn veel contacten met 0de,1e en 2e lijns ondersteuners en organisaties. Door deze 
contacten met samenwerkingsafspraken binnen kernen, maar zeker ook binnen Berkelland, 
te bestendigen, kunnen we beter op elkaar inspelen en worden signalen tijdig gedeeld, 
waardoor er eerder interventie plaatsvindt.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

3. Door (regionale) inkoop veranderen van het productenaanbod, zodat die goed aansluit 
bij de behoefte van de inwoner

Bij de (regionale) inkoop wordt nadruk gelegd op productontwikkeling. Doel is om producten 
aan te laten sluiten bij de behoefte en mogelijkheden van inwoners in plaats van bij de 
behoefte van aanbieders.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
Einddatum: 30-06-2017 

4. Inzetten op preventie om specialistische zorg te voorkomen

Algemene voorzieningen kunnen hierbij helpen.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

5. Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders.

Door alle organisaties in de ondersteuningsketen wordt ingezet op het vergroten van de 
opvoedvaardigheden van ouders.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

6. Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet 
en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg.

Integraal werken is cruciaal om innovatie in de (jeugd)zorg te realiseren. Daarbij staat 
integrale ondersteuning door brede vraagverheldering en inzet op zelfredzaamheid en het 
sociale netwerk en samenwerking tussen partners uit verschillende leefdomeinen voorop. 
We sporen bijvoorbeeld vanuit verschillende dimensies mensen aan tot een actieve en 
gezonde levensstijl.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
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Speerpunten
Doorontwikkelen organisatie en ondersteuning van ‘Voormekaar’

Wat willen we bereiken?

 De opbouw en inrichting van de van de Voormekaar organisatie is afgerond.
 De definitieve vorm van de Voormekaar organisatie is bepaald. Uiterlijk per 1 januari 

2018 is deze organisatorische inrichting afgerond.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Dienstverlening aansluiten op de vraag en mogelijkheden van de inwoner in 
samenwerking met maatschappelijke partners

De inwoners en belangenorganisaties betrekken bij ontwikkeling en uitvoering.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
Einddatum: 01-10-2017 

2. Vervolmaken van effectieve en efficiënte werkprocessen en (informatie)systemen.

Door betere werkprocessen en (informatie)systemen kunnen Voormekaar medewerkers en 
betrokken organisaties (o.a. zorgaanbieders) beter inspelen op de situatie van de inwoner.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

Speerpunten
Faciliteren opstellen sociale kaart voor inwoners en organisaties

Wat willen we bereiken?

 Tijdig de juiste ondersteuning inzetten waarbij inwoners samen met de ondersteuner 
of zelf in staat zijn om de juiste ondersteuning te kiezen en organiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. In samenwerking met inwoners en organisaties een (dynamische) sociale kaart opstellen 
en communiceren.

Een goed inzicht in mogelijkheden voor ondersteuning is noodzakelijk om de inwoners in 
staat te stellen om regie te voeren over hun eigen ondersteuningsvraag. Het gaat hierbij om 
maatwerkvoorzieningen, maar vooral ook om algemene voorzieningen en 
inwonersinitiatieven die voor iedereen bekend zijn en voor iedereen toegankelijk zijn.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
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Speerpunten
Heroriënteren op vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning

Wat willen we bereiken?

 De infrastructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning is verbeterd en 
sluit aan bij de initiatieven en behoeften uit de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Met inwoners komen tot oplossingen die een bijdrage leveren aan een verbeterde 
infrastructuur.

Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwilligerswerk en mantelzorgers. 
Hiervoor moet de ondersteunende infrastructuur verbeterd worden. 
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Aanjagen verdere innovatie vanuit het 
sociaal domein

-25.801 -
25.798

-
25.798

-
25.798

Heroriëntatie vrijwilligerswerk en mantelzorg 
ondersteuning

-192 -192 -192 -192

Totaal lasten -25.994 -
25.990

-
25.990

-
25.990

Baten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Totaal baten Aanjagen verdere innovatie 
vanuit het sociaal domein

820 820 820 820

Resultaat -25.174 - - -
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25.17
0

25.17
0

25.17
0

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld

3D Beleidskader ‘Voormekaar in Berkelland 2015-2016 28 oktober 2014

Beleidskader Participatiewet 28 oktober 2014

Visienota ‘Meedoen naar vermogen’ 2 april 2013

Lokaal gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen’ 26 juni 2013

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Configuratie/Terugkerende_navigatie/CVDR?cvdrretrieve=true&id=
http://www.gemeenteberkelland.nl/Configuratie/Terugkerende_navigatie/CVDR?cvdrretrieve=true&id=
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Decentralisaties_en_transities
http://www.gemeenteberkelland.nl/Configuratie/Terugkerende_navigatie/CVDR?cvdrretrieve=true&id=
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Beleidsindicatoren

Indicator Eenhei
d

Perio
de Regio Waar

de Bron Beschrijving

Jongeren met 
delict voor 
rechter

% 2012 Berkella
nd 3,22

Verwey 
Jonker 
Instituut - 
Kinderen in 
Tel

Het percentage 
jongeren (12-21 jaar) 
dat met een delict 
voor de rechter is 
verschenen.

  2012 Nederla
nd 2,57   

Wmo-cliënten 
met een 
maatwerkarrange
ment

per 
10.000 
inw

2015 Berkella
nd 370

CBS - 
Monitor 
Sociaal 
Domein 
WMO

Een 
maatwerkarrangement 
is een vorm van 
specialistische 
ondersteuning binnen 
het kader van de 
Wmo. Voor de Wmo 
gegevens geldt dat het 
referentiegemiddelde 
gebaseerd is op 180 
deelnemende 
gemeenten.

  2015 Nederla
nd 569   

% kinderen in 
uitkeringsgezin % 2012 Berkella

nd 2,5

Verwey 
Jonker 
Instituut - 
Kinderen in 
Tel

Het percentage 
kinderen tot 18 jaar 
dat in een gezin leeft 
dat van een 
bijstandsuitkering 
moet rondkomen.

  2012 Nederla
nd 5,66   

Jongeren met 
jeugdhulp

% van 
alle 
jongere
n tot 
18 jaar

2015 Berkella
nd 9,2

CBS - 
Beleidsinfor
matie Jeugd

Het percentage 
jongeren tot 18 jaar 
met jeugdhulp ten 
opzicht van alle 
jongeren tot 18 jaar.

  2015 Nederla
nd 10   
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Jongeren met 
jeugdreclassering % 2015 Berkella

nd 0,6
CBS - 
Beleidsinfor
matie Jeugd

Het percentage 
jongeren (12-22 jaar) 
met een 
jeugdreclasseringsmaa
tregel ten opzichte van 
alle jongeren (12-22 
jaar).

  2015 Nederla
nd 0,5   

Jongeren met 
jeugdbeschermin
g

% 2015 Berkella
nd 1,2

CBS - 
Beleidsinfor
matie Jeugd

Het percentage 
jongeren tot 18 jaar 
met een 
jeugdbeschermingsma
atregel ten opzichte 
van alle jongeren tot 
18 jaar.

  2015 Nederla
nd 1,2   

Relatief verzuim

per 
1.000 
leerling
en

2014 Berkella
nd 33

DUO - Dienst 
Uitvoering 
Onderwijs

Het aantal 
leerplichtigen dat wel 
staat ingeschreven op 
een school, maar 
ongeoorloofd afwezig 
is, per 1.000 
leerlingen.

  2014 Nederla
nd 60   
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ONTWIKKELPROGRAMMA ECONOMIE EN 
WERKGELEGENHEID
"Meedoen en werk voor iedereen"

Wat speelt er?

 Bereikbaarheid
Fysieke en digitale bereikbaarheid in heel Berkelland zijn noodzakelijk voor zowel 
inwoners als bedrijven. Dit bepaalt of werknemers of bedrijven hier blijven, 
doorgroeien of zich hier vestigen. Daarom blijft bereikbaarheid een topprioriteit.

 Ontwikkeling werkgelegenheid
Hoewel de werkgelegenheid weer iets toeneemt, is het voor veel werklozen nog 
steeds lastig om werk te vinden. Ook op de langere termijn blijft er sprake van een 
ruime arbeidsmarkt (meer werkzoekenden dan vacatures) Door een veranderende 
samenstelling van de beroepsbevolking en veranderingen in de vraag naar 
werknemers is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aanbod te 
laten matchen op de vraag. Ook kwetsbare groepen moeten kansen krijgen en 
meedoen.

 Samenwerking en regionale profilering
We kunnen meer bereiken als ondernemers, organisaties en lokaal, regionale, 
euregionale overheden en provincie met elkaar samenwerken. Zo wordt er door deze 
partijen hard gewerkt aan een nieuwe profilering van de Achterhoek als SmartHub 
Achterhoek: de Achterhoek excelleert in Smart Industry, waarvan niet alleen de 
maakindustrie de vruchten plukt, maar ook andere sectoren zoals de zorg en de 
agrofood.

Speerpunten
Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed

Wat willen we bereiken?

 Samenwerking en overleg zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de 
(lokale, regionale) arbeidsmarkt. Er zal sprake zijn van een betere doorstroming naar 
het bedrijfsleven en dit is een belangrijk wapen tegen de (jeugd) werkloosheid.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Investeren in mensen en kennis voor de toekomst.

Tussen 2016 en 2020 is er behoefte aan kennis die door (jeugd)werkloosheid verloren dreigt 
te gaan. We moeten deze kennis en kunde vasthouden.
Portefeuillehouder: Han Boer
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2. Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is.

We ontwikkelen samen met het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) een 
regionaal netwerk om een goede verbinding te krijgen tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt. 
Jonge mensen worden opgeleid in vakgebieden waarin daadwerkelijk werk te vinden is.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 01-04-2020 

3. Promoten van technische beroepen.

De ondersteuning van het technieklokaal en de regionale techniek dag dragen bij aan de 
gewenste promotie
Portefeuillehouder: Han Boer

4. Doorontwikkelen van het Onderwijsplein

Het onderwijsplein zal in samenwerking met bedrijfsleven leergangen beter op elkaar laten 
aansluiten.
Portefeuillehouder: Han Boer

Speerpunten
Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht

Wat willen we bereiken?

 We willen aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden, compact en zonder 
leegstand, waarbij de fysieke en digitale bereikbaarheid optimaal zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Versterken van industrieterreinen

orgen voor aantrekkelijke, duurzame terreinen met een goede ontsluiting. Keurmerk Veilig 
Ondernemen speelt een grote rol in het aantrekkelijk houden/maken van bedrijventerreinen 
door de veiligheid en leefbaarheid te vergroten.
Portefeuillehouder: Han Boer

2. Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen

In samenwerking met onze partners wordt er meer aandacht geschonken aan 
verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit is immers faciliterend voor de economische 
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ontwikkeling van onze bedrijven. Het pilot project in Ruurlo zal dan ook verder worden 
uitgerold op de andere bedrijventerreinen in Berkelland.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 31-12-2017 

3. Doorontwikkelen Regionaal Plan Bedrijventerreinen

Samenwerken met andere gemeenten in de regio bij plannen en programmeren van 
bedrijventerrein.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 31-12-2017 

4. Investeren in bedrijventerrein de Laarberg

Het bedrijventerrein biedt kansen voor Berkelland. 45 ha is beschikbaar voor zwaardere 
industrie, 20 ha voor biobased economy. Er is in potentie nog veel ruimte beschikbaar. Het 
nieuwe RPB (Regionale Planningsafspraken Bedrijventerreinen) moet duidelijkheid geven 
over de ontwikkelingsmogelijkheden gerelateerd aan de totale vraag / aanbod in de 
Achterhoek.
Portefeuillehouder: Han Boer

5. Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken

Blijvende aandacht voor de aantrekkelijkheid van de centra in de vier grote kernen. Het 
centrum van Eibergen wordt op dit moment gerevitaliseerd. Zowel Borculo als Neede zijn in 
de afrondende fase. Van revitalisering in Ruurlo is op dit moment geen sprake. 
 
Portefeuillehouder: Han Boer

Speerpunten
Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd

Wat willen we bereiken?

 Breedbandvoorzieningen zijn noodzakelijk voor inwoners, bedrijven en buitengebied. 
Glasvezel in het buitengebied is aangelegd en we zijn op koers met de aanleg ervan 
op bedrijventerreinen.

 Fysieke bereikbaarheid is ook van groot belang en een goede, veilige wegverbinding 
van de Laarberg naar de A1 versterkt dit. Bovendien zorgt het voor de ontwikkeling 
van de Laarberg, voor een verbetering van het ondernemersklimaat en groei van 
werkgelegenheid.
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Wat gaan we daarvoor doen?
1. Inzetten op snelle uitwisseling van data

Voor een snelle uitwisseling van data zal worden ingezet op glasvezel in woonwijken, 
bedrijventerreinen en het buitengebied.
Portefeuillehouder: Han Boer

2. Ontsluiten van “De Laarberg”

Omdat het economisch gezien belangrijk is dat de Laarberg een goede bereikbaarheid heeft, 
zal de wegverbinding tussen de Laarberg en A1 op de agenda komen van het 
Portefeuillehouders Overleg Duurzame Economie (POHO DE) en Portefeuillehouders Overleg 
Mobiliteit
Portefeuillehouder: Han Boer, Joke Pot

3. Bereikbaarheid winkelgebieden en bedrijventerreinen verbeteren.

Voldoende parkeerplaatsen, bewegwijzering en wegen (aanrijroutes) zorgen voor een goede 
bereikbaarheid voor zowel bewoners als voor bestemmingsverkeer en toerisme.
Portefeuillehouder: Joke Pot

Speerpunten
Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en 
Overheden)

Wat willen we bereiken?

 De samenwerking die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden dient verder te 
worden uitgebouwd. Zowel op lokaal als (eu)regionaal niveau. We hebben elkaar 
nodig om de juiste prioriteiten te stellen en doelen te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Faciliteren van een ondernemersfonds in 2017

Ondernemers willen zo de slagkracht met eigen middelen vergroten. Free riders gaan 
meebetalen.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 31-12-2017 
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2. Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry

Het concept Smart Industry (innovatief met behulp van ICT, flexibel en op maat produceren) 
past bij het Achterhoekse bedrijfsleven en biedt enorme kansen, niet alleen voor de 
maakindustrie, maar bijvoorbeeld ook voor de zorg en agro/food. Bovendien maakt een 
“Smart” profilering de Achterhoek aantrekkelijk voor studenten, (nieuwe) ondernemers en 
werkzoekenden.
Portefeuillehouder: Han Boer

3. Samenwerken met Duitsland

Contacten met Stadt Vreden,  Kreis Borken en Euregio gaan we intensiveren, zodat 
samenwerking, vooral op het gebied van ondernemerschap, ontstaat.
Portefeuillehouder: Han Boer

4. Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie

Bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, universiteiten, 
hogescholen, bedrijven en andere duurzame regio’s aan te gaan.
Portefeuillehouder: Han Boer

5. Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven

Via een structurele samenwerking met ondernemers creëren we kansen en een uitdagend 
ondernemersklimaat.
Portefeuillehouder: Han Boer

Speerpunten
Kwetsbare groepen doen mee

Wat willen we bereiken?

 Er zijn inwoners die door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn. Het doel is om deze 
inwoners zichtbaar te maken en te ondersteunen bij hun deelname in de 
samenleving, waarbij gestreefd wordt naar betaalde arbeid.

 Iedereen levert naar vermogen inbreng. We blijven actief in zowel de samenwerking 
met de SDOA en het bedrijfsleven als met eigen lokale (proef) projecten.

 We hebben verscherpt aandacht voor de nieuwe instroom van inwoners die onder 
de Participatiewet vallen (voormalig Wajong en WSW) zodat ook deze mensen een 
passende werkplek krijgen.
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 De ontmanteling Hameland is vergevorderd en de landing van de medewerkers in 
een passende werkplek (in dienst van de gemeente, maar ook werkzaam bij een 
andere werkgevers) verloopt goed.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering)

De gemeente hierbij gebruik van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Samen 
benaderen we rechtstreeks de ondernemers en maatschappelijke organisaties om 
werkplekken te vinden voor (kwetsbare) mensen.
Portefeuillehouder: Han Boer

2. We zoeken o.a. samen met andere partijen naar lokale werkplekken in de eigen 
woonomgeving voor medewerkers die voorheen Beschut Binnen werkten bij Hameland.

In 2016 is de pilot Neede gestart. We kijken naar wat werkt en wat niet. We blijven 
onverminderd zoeken naar mogelijkheden.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 01-07-2019 

3. We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een 
arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk.

Het betreft een doelgroep die binnen de SDOA relatief nieuw is. We zien er op toe dat deze 
doelgroep adequaat bediend wordt.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 31-07-2017 

4. We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie 
een goede werkplek vindt.

We spreken het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties erop aan dat zij inwoners 
met een arbeidsbeperking een passende werkplek bieden. Als gemeente geven we het 
daarbij het goede voorbeeld door zelf ook deze werkplekken aan te bieden.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 31-12-2017 
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Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begrotin
g 2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Kwetsbare groepen kunnen meedoen. -20.085 -
20.221

-
20.221

-
20.221

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is 
goed

-11 -11 -11 -11

Goede samenwerking tussen Organisaties, 
Ondernemers en Overheden

-97 -97 -47 -47

Bedrijventerreinen en winkelgebieden 
hebben aantrekkingskracht

-2 -2 -2 -2

Bereikbaarheid, fysiek en digitaal is sterk 
verbeterd

-36 -36 -36 -36

Totaal lasten -20.231 -
20.367

-
20.317

-
20.317

Baten Begrotin
g 2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Kwetsbare groepen kunnen meedoen. 7.733 7.733 7.733 7.733

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is 
goed

0 0 0 0

Bereikbaarheid, fysiek en digitaal is sterk 
verbeterd

3 3 3 3

Totaal baten 7.737 7.737 7.737 7.737

Resultaat -12.495 -
12.63

0

-
12.58

0

-
12.58

0
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Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld

Economische Agenda 2016-2020 Vastgesteld door de raad op 14 juni 2016

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Economie_en_werkgelegenheid
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Beleidsindicatoren

Indicator Eenhe
id

Perio
de Regio Waar

de Bron Beschrijving

Banen

per 
1.000 
inw 
15-
64jr

2015 Berkella
nd 603,4 LISA

Het aantal banen, 
per 1.000 inwoners 
in de leeftijd van 15-
64 jaar.

  2015 Nederla
nd 721,7   

Vestigingen

per 
1.000 
inw 
15-
64jr

2015 Berkella
nd 138,3 LISA

Het aantal 
vestigingen van 
bedrijven, per 1.000 
inwoners in de 
leeftijd van 15-64 
jaar.

  2015 Nederla
nd 122,4   

Netto 
arbeidsparticipatie % 2015 Berkella

nd 66
CBS - 
Arbeidsdeeln
ame

Het percentage van 
de werkzame 
beroepsbevolking 
ten opzichte van de  
beroepsbevolking.

  2015 Nederla
nd 65,4   

Bruto gemeentelijk 
product 
(verwacht/gemete
n)

index 2013 Berkella
nd 115 Atlas voor 

Gemeenten

Bruto gemeentelijk 
product (BGP) is het 
product van de 
toegevoegde waarde 
per baan en het 
aantal banen in een 
gemeente. De 
verhoudingswaarde 
tussen verwacht BGP 
en gemeten BGP 
geeft aan of er boven 
verwachting (<100) 
of beneden 
verwachting (>100) 
wordt ge
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  2013 Nederla
nd 100   

Functiemenging % 2015 Berkella
nd 46,1 LISA

De 
functiemengingsinde
x (FMI) weerspiegelt 
de verhouding tussen 
banen en woningen, 
en varieert tussen 0 
(alleen wonen) en 
100 (alleen werken). 
Bij een waarde van 
50 zijn er evenveel 
woningen als banen.

  2015 Nederla
nd 51,3   

Bijstandsuitkeringe
n

per 
10.00
0 inw 
18jr 
eo

2015 Berkella
nd 192

CBS - 
Participatie 
Wet

Het aantal personen 
met een 
bijstandsuitkering, 
per 10.000 inwoners.

  2015 Nederla
nd 405,1   

Lopende re-
integratievoorzieni
ngen

per 
10.00
0 inw 
15-
65jr

2015 Berkella
nd 409,8

CBS - 
Participatie 
Wet

Het aantal 
reintegratievoorzieni
ngen, per 10.000 
inwoners in de 
leeftijd van 15-64 
jaar

  2015 Nederla
nd 311,9   

% werkloze 
jongeren % 2012 Berkella

nd 1,15

Verwey 
Jonker 
Instituut - 
Kinderen in 
Tel

Het percentage 
werkeloze jongeren 
(16-22 jaar).

  2012 Nederla
nd 1,21   
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ONTWIKKELPROGRAMMA ENERGIE EN DUURZAAMHEID
"Berkelland bruist van de energie"

Wat speelt er?

 Er is veel steun om in 2019 één derde van het energieverbruik duurzaam op te 
wekken en/of te besparen t.o.v. 2011. Ook is het energie uitvoeringsprogramma 
2015 tot en met 2018 (EUP) vastgesteld medio mei 2016;

 We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030, zoals met de Achterhoekse 
gemeenten in 2013 is afgesproken;

 De samenleving zoekt steeds meer naar duurzame ontwikkelingen zoals opwekking 
van energie met biogas, wind en zonne-energie;

 De vraag, initiatieven en investeringsbereidheid op het terrein van besparing en 
duurzame energieopwekking nemen toe. Berkelland bruist!;

 Met energierenovatie (isolatie) in 2100 particuliere woningen werd zo de afgelopen 
vijf jaar € 6,5 miljoen in de lokale economie geïnvesteerd. Aanjager hiervoor was de 
Achterhoek bespaart regeling.

 De samenwerking van de Achterhoekse gemeenten, AGEM en ADV krijgt steeds meer 
vorm en inhoud in bijvoorbeeld het verduursaamenergieloket.nl. Er is een interactief 
netwerk;

 Berkelland ligt in een van drie regio’s die het meeste zonne-energie per inwoner 
produceert . Inwoners van Berkelland raadplegen het meest de zonatlas site binnen 
de provincie Gelderland;

 Er is steeds meer samenwerking zichtbaar tussen inwoners van de kernen en 
agrariërs. Zij pakken in toenemende mate  de kansen om energie duurzaam op te 
wekken;   

 Op bedrijventerrein Ruurlo is met Platform BV Berkelland een start gemaakt met 
energie scans. Er is een kleine groep koplopers die vergaand wil verduurzamen. 

Speerpunten
De gemeente neemt haar rol door voorbeeld te zijn en (maatschappelijk) initiatief aan te 
jagen

Wat willen we bereiken?

 We stellen middelen beschikbaar voor het faciliteren van duurzame energie-
opwekinstallaties die robuust en zichtbaar bijdragen aan onze ambitie

 De gemeente geeft het voorbeeld door tot 2019 de openbare verlichting 
energiezuiniger te maken met 690 LED’s en dimmers. Daarnaast onderzoeken we 35 
gemeentelijke gebouwen met de doelstelling ze energieneutraal te maken en 
schaffen we drie elektrische voertuigen aan.

 Puur stimulerende, aanjagende en ondersteunende rol. Tot en met 2018 zoeken we 
meer aansluiting met bestaande netwerken. We gaan nieuwe relaties aan met 

http://www.verduursaamenergieloket.nl/


37

 

partijen die bijdragen aan de doelstelling in m3 en kWh. We stimuleren initiatieven 
die de collectieve betrokkenheid bij een energieneutraal Berkelland verder verhogen.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Bij gemeentelijke gebouwen, accommodaties en non-profit-projecten inzetten op 
participatie, met een revolverend Achterhoeks energiefonds als 
procesgeld/voorfinanciering.

We denken daarbij aan maatschappelijke initiatieven om te komen tot kleine en middelgrote 
windturbines, zonnedaken (PV-panelen op bedrijfsdaken), grotere zon-PV grondopstellingen 
en biomassa-installaties.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-12-2018 

2. De  extra  vervanging van 690 lantaarnpalen met LED en dimmers tot 2019

Gestreefd wordt de vervanging te intensiveren met 230 LED lantaarnpalen met dimmers per 
jaar. Dit gaat bovenop het bestaande vervangingsregime met LED en dimmers.
Portefeuillehouder: Joke Pot

3. Onderzoek naar het energieneutraal maken van 35 gemeentelijke gebouwen en het 
stimuleren van scholen elektrisch neutraal te worden.

Deze 35 gebouwen is het  verwachte  aantal gebouwen dat de gemeente ook in de toekomst 
 behoudt.
Portefeuillehouder: Joke Pot

4. Aanschaf van  drie elektrische voertuigen

Deze worden ingezet voor BOA's, serviceteams leefomgeving en gemeentelijke dienstreizen.
Portefeuillehouder: Joke Pot

5. Projectondersteuning voor gezamenlijke projecten van inwoners, bedrijven en andere 
partners

Dit gaat om het kunnen uitvoeren van projecten, zoals bijv. Energy Battles en 
Klimaatstraatfeesten.
Portefeuillehouder: Joke Pot
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6. Voor het uitvoeren van concrete plannen van buurten, wijken, verenigingen, stichtingen 
en maatschappelijke instellingen.

Het gaat om initiatieven die zich kwalificeren met een concreet plan voor energiebesparing 
of duurzame opwekking.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-12-2018 

7. Uitbreiden formatie (1,0 fte) voor 2017 en volgende jaren wordt verwerkt in de 
begroting 2017 en verder. Dit om het EUP succesvol uit te kunnen voeren voor 2019.

Nodig voor uitvoering van de doelstelling 2030
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-12-2018 

Speerpunten
Het vliegwiel wordt in beweging gezet door energiebesparing en opwekking van duurzame 
energie in woningen, instellingen en bedrijven

Wat willen we bereiken?

 Stimuleren om voor 2019 85 miljoen kilowattuur (elektriciteit) en circa 13 miljoen m3 
aan aardgasverbruik (warmte) duurzaam op te wekken en/of te besparen. Dit 
realiseren we door tot 2019 bij 1500 woningen (van voor 1980) een energierenovatie 
uit te voeren. Bovendien realiseren we 7000 aansluitingen voor zonne-energie bij 
woningen en bedrijven. 

 Realiseren van verbindingen van het EUP  met de woonagenda en ontwikkelagenda’s 
voor de 4 kernen. Ook verbanden leggen met het ontwikkelprogramma 
plattelandsontwikkeling, de agenda van de OGO en de economische agenda.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We maken een voortgezette Achterhoek bespaart subsidie voor particuliere 
woningeigenaren.   We verbreden het bestaande revolverend SVn-fonds:

Het gaat om energiebesparende maatregelen aan woningen: het isoleren van de ‘schil’ van 
een huis
Daarnaast gaat het om opwek van duurzame energie op of bij woningen.

In het SVn-fonds sluiten deelnemers een duurzaamheidslening af met een aantrekkelijk lage 
rente. 
Ook bedrijven, sportaccommodaties en andere verenigingsgebouwen kunnen een beroep op 
het fonds doen. 
Op basis van evaluatie of er in 2017 en 2018 nogmaals middelen aan fonds moeten worden 
toegevoegd.
Portefeuillehouder: Joke Pot
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Einddatum: 31-12-2018 

2. Bijdragen aan een frontoffice voor inwoners én bedrijven in het regionale Verduursaam 
Energieloket. Vanaf 2017 is capaciteit en kwaliteit van het loket verder verbeterd.

Het gaat om een samenwerkingsverband van de regiogemeenten, AGEM en Stichting ADV. 
Naast alle Achterhoekse gemeenten dragen ook Rijk/VNG en Provincie  bij aan de 
middelen. Per 1-1-2017 is er een beter toegerust loket met voldoende capaciteit en 
kwaliteit.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-12-2017 

3. Voor maximaal 60 bedrijven, sportaccommodaties, buurt- en cultuurhuizen en 
verenigingsgebouwen is er subsidie voor energiescans met investeringsramingen en fiscaal 
advies.

Hiermee maken we energiescans met investeringsramingen en fiscaal advies. De subsidie is 
verbonden aan het daadwerkelijk investeren in maatregelen die leiden tot aantoonbare 
energiewinst. We stemmen hierin af met Platform BV Berkelland en ODA t.a.v de 
handhaving. Over voortzetting na de eerste 60 bedrijven wordt afgewogen o.b.v. evaluatie   
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-12-2017 

4. De gemeente stimuleert duurzame technische innovaties door Berkellandse bedrijven 
door o.a. financiële bijdragen.

De innovatie moet aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling door  energie besparing en/of 
duurzame opwekking in m3 en/of kWh
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-12-2018 

5. We stellen een beleidsnotitie op over de ruimtelijke opgave voor duurzame 
energieopwekking en voeren daarvoor een inspraakproces.

Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak met een overzichtskaart waarop aangegeven is 
waar en hoe installaties voor opwekking van duurzame energie mogelijk zijn. Daarnaast 
wordt gekeken welke regels en voorschriften optimaal gemaakt kunnen worden wat betreft 
kosten en tijd om opwekking van duurzame energie mogelijk te maken rekening houdend 
met een goede ruimtelijke inpassing.
Portefeuillehouder: Joke Pot, Marijke van Haaren, Patricia Hoytink- Roubos
Einddatum: 16-10-2017 
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Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld

EUP 2015-2018  2015

 

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Periode Regio Waarde Bron Beschrijving

Hernieuwbare 
elektriciteit % 2014 Berkelland 3,2 Rijkswaterstaat 

Klimaatmonitor

Hernieuwbare 
elektriciteit is 
elektriciteit 
die is 
opgewekt uit 
wind, 
waterkracht, 
zon of 
biomassa.

  2014 Nederland 8,7   

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Energie_en_duurzaamheid
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CULTUUR
"Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek, lezen, evenementen, 
monumenten en ons landschap"

Wat speelt er?

 Cultuur is van iedereen.
Cultuur is verweven met onze tradities, monumenten en het landschap.

 Cultuur voor alle kinderen.
Alle kinderen komen in aanraking met lezen en muziek.

 Initiatieven vanuit de samenleving.
Cultuur is alles wat mensen verbindt. De gemeente ondersteunt initiatieven van 
inwoners en organisaties zodat het culturele aanbod zo breed mogelijk is.

Speerpunten
Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur

Wat willen we bereiken?

 Het beleven van cultuur versterkt de sociale en emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Het is belangrijk dat alle kinderen in Berkelland in aanraking komen met 
cultuur. Bijvoorbeeld door algemene muzikale vorming op de basisschool en toegang 
tot de bibliotheek.

Wat gaan we daarvoor doen?
1.  Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en Stichting Muziek en KunstWijs per 
01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17

Op de thema-avond van de raad op 22 maart 2016 heeft de stichting de  resultaten laten 
zien.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 28-03-2017 

2. Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een 
goede vorm van basismuziekonderwijs en leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen.

Combinatiefuncties worden gefinancierd vanuit de “Brede Impuls” budgetten. Wij faciliteren 
partijen door het beschikbaar stellen van gemeentelijke en rijksmiddelen en voeren regie op 
“werken in een netwerkomgeving” (verbinding en samenwerking).
Portefeuillehouder: Joke Pot
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3. Met Bibliotheek Oost Achterhoek  een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek opzetten voor 
leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers.

Via jaarplannen wordt  afgestemd welke activiteiten  worden uitgevoerd.
Portefeuillehouder: Joke Pot

4. Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het 
basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn.

Met een jaarlijkse subsidie aan de dorpsboke en de inzet van de combinatiefunctie werken 
we met de dorpsboke en het basisonderwijs aan de leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 19-04-2017 

Speerpunten
Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

 De gemeente vertrouwt erop dat volwassenen zelf hun weg vinden op het gebied 
van cultuur. Zij stimuleert en geeft ruimte aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen en 
zal deze zo nodig eenmalig (financieel) ondersteunen.

 We willen cultuur (inclusief de monumenten, landschap en archeologie) verbinden 
met andere Programmalijnen, zoals leefomgeving, recreatie en toerisme en 
ruimtelijk beleid.

Wat gaan we daarvoor doen?
1.  We verbinden vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuur en erfgoed, zodat er 
een breed aanbod is. Ook verbinden we cultuur en erfgoed met andere programmalijnen.

Ook het verbinden van cultuur en erfgoed met andere Programmalijnen, bv. leefomgeving, 
plattelandsontwikkeling, vrijetijdseconomie. Kunst en cultuur op erfgoedlocaties, Leisure en 
Landschap.
Portefeuillehouder: Joke Pot, Marijke van Haaren, Patricia Hoytink- Roubos

2. Het voorzetten van het Cultuur– en Erfgoedpact.

Het Cultuur– en Erfgoedpact 2014-2016 is een samenwerkingsverband tussen provincie 
Gelderland en de acht Achterhoekgemeenten. Doel is het steviger inzetten van cultuur en 
erfgoed om de regionale identiteit te versterken. Dit voortzetten in 2017-2020.
Portefeuillehouder: Joke Pot
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3. Culturele initiatieven in Berkelland in beeld brengen en het maatschappelijke dialoog 
faciliteren. Hiervoor zetten we het bestaande budget voor cultuur en erfgoed in.

Het faciliteren van de maatschappelijke dialoog hierover. Hiervoor het bestaande budget 
voor cultuur en erfgoed inzetten. 
Nieuwe en onverwachte verbindingen en projecten van de diverse lokale partners (Muziek 
en KunstWijs, BeMO, Segnocollectief, stichting Berkelland Cultuur, kunstkringen, 
erfgoedkoepel, musea, archeologie, bibliotheek e.d.) met lokale bedrijven binnen o.a. het 
Cultuur en Erfgoedpact aanjagen en faciliteren op zowel maatschappelijke cohesie als ook 
verdiencapaciteit.
Portefeuillehouder: Joke Pot

4. Behoud van, kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed

Verbinden van erfgoed-stakeholders en initiatieven, bijvoorbeeld erfgoedkoepel, eigenaren, 
musea. Inzetten op ruimtelijke kwaliteit en de gedeelde verantwoordelijkheid daarvoor. 
Eigentijdse erfgoedzorg. 

5. We ondersteunen lokale culturele activiteiten

Portefeuillehouder: Joke Pot
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Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Alle kinderen maken kennis met en 
beleven cultuur

-1.048 -1.048 -1.048 -1.048

Inwoners blijven culturele initiatieven 
ontwikkelen

-697 -697 -697 -697

Totaal lasten -1.744 -1.744 -1.744 -1.744

Baten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Alle kinderen maken kennis met en 
beleven cultuur

5 5 5 5

Inwoners blijven culturele initiatieven 
ontwikkelen

14 14 14 14

Totaal baten 18 18 18 18

Resultaat -1.726 -1.726 -1.726 -1.726

Kaders die de raad heeft vastgestel
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Beleidskaders Vastgesteld

Archeologie in de gemeente Berkelland 2015

kaartbijlage 3, blad 1 ,,

kaartbijlage 3, blad 2 ,,

kaartbijlage 3, blad 3 ,,

kaartbijlage 3, blad 4 ,,

kaartbijlage 3, blad 5 ,,

Berkelland beschreven 2011

Archeologie met beleid 2012

Cultuurvisie 2008

Beleidsvisie Bibliotheek Oost-Achterhoek 2015

 

https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur/Beleidskaarten_archeologie
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur/Beleidskaarten_archeologie
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur/Beleidskaarten_archeologie
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur/Beleidskaarten_archeologie
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur/Beleidskaarten_archeologie
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur/Beleidskaarten_archeologie
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuur
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SPORT
"Een leven lang met plezier en verantwoord sporten"

Wat speelt er?

 Ontmoeten van mensen is een belangrijke voorwaarde voor een sterke samenleving. 
Vernieuwende vormen van samenwerking (synergie) en naoberschap zijn nodig als 
antwoord op de krimp.

 Naast fysieke en mentale effecten hebben sport en bewegen ook sociaal 
maatschappelijke effecten. Het bevordert maatschappelijke participatie, sociale 
activering, samenhang, welzijn en gezondheid.

 Mensen worden aangespoord/geprikkeld om te gaan en blijven sporten en bewegen, 
zodat zij een actieve leefstijl ontwikkelen (sportparticipatie en een gezonde eet- en 
leefstijl)

 Er is meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners, bedrijven en verenigingen. 
(Sport)verenigingen worden steeds zelfstandiger en toekomstbestendiger. Hierdoor 
wordt de taak en financiële bijdrage van de gemeente kleiner.

Speerpunten
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners

Wat willen we bereiken?

 Meer inwoners voldoen aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen.
 Meer inwoners hebben een gezond gewicht.
 Het aantal ‘schoolgerichte’ sportverenigingen is vergroot.
 De sportparticipatie voor inwoners tot 19 is gelijk gebleven.
 De sportparticipatie voor inwoners vanaf 19 jaar is gestegen.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen.

Subsidiering vindt plaats op basis van Algemene subsidieverordening gemeente Berkelland 
2013.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 31-12-2017 

2. We faciliteren minimaal 9,5 FTE combinatiefuncties.

De besteding van “De Brede Impuls” budgetten zijn in 2016 geëvalueerd en toegekend voor 
een nieuwe projectperiode. Wij faciliteren partijen door het beschikbaar stellen van 
gemeentelijke en rijksmiddelen en voeren regie op “werken in een netwerkomgeving” 
(verbinding en samenwerking). 
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Portefeuillehouder: Han Boer

3. We faciliteren vernieuwende initiatieven op het gebied van sport en bewegen

Wij stellen tijdelijk financiële middelen beschikbaar voor dergelijke initiatieven.
Portefeuillehouder: Han Boer

4. Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AIB)

Wij zetten mensuren en cofinanciering in op het regionale project Gezonde Jeugd en 
1. versterken bestaande interventies
2. zoeken naar nieuwe effectieve interventies
3. hebben een preventienetwerk overgewicht jeugd (sport en gezondheid)

Portefeuillehouder: Han Boer

5. Inzet om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen

Speerpunten
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd

Wat willen we bereiken?

 Lopende privatiserings- en revitaliseringsprojecten buitensport ronden wij af.
 Voor de binnensport grijpen wij natuurlijke momenten aan om de binnenpost andere 

te organiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Wij ronden de projecten rondom sportparken De Wildbaan en De Bijenkamp 
(buitensport) af.

Voor sportpark de Wildbaan ronden wij de eigendomssituatie formeel af na herverdeling van 
de gronden met Stichting Twickel. 
Voor sportpark De Bijenkamp betreft het de afrondende werkzaamheden rondom de aanleg 
van de ijsbaan, het mtb parcours op de vrijkomende sportvelden en de infrastructuur. 
Verder verwachten wij een besluit te kunnen nemen over de (gemeentelijke) opstallen op 
het sportpark.
Portefeuillehouder: Han Boer
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2. Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen.

Mogelijkheden die wij verkennen zijn: verzelfstandiging, afstoting of vervreemding e.d.
Portefeuillehouder: Han Boer

Speerpunten
Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen

Wat willen we bereiken?

 De financiële positie van inwoners is geen belemmering voor sportdeelname.
 Met Achterhoek in Beweging willen wij de Achterhoek beter positioneren op het 

gebied van sport, bewegen en gezondheid.
 Een beperking is geen belemmering voor sportdeelname.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. In het minimabeleid is ruimte voor sportdeelname.

Binnen de bijzondere bijstand kunnen minderdraagkrachtige ouders / verzorgers (tot 
maximaal 110% van het sociaal minimum) in aanmerking komen voor: 

1. maximaal € 200 per kind voor lidmaatschap verenigingen
2. voor het behalen van het diploma A maximaal € 250 per kind

Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 31-12-2017 

2. Van 1 januari 2015 tot 1 januari 2018 neemt de gemeente deel aan het Jeugdsportfonds 
Nederland.

Wij stellen jaarlijks maximaal € 6.000 beschikbaar. Met deze deelname kunnen wij de 
doelgroep met een inkomen tussen de 110 en 120% van het sociaal minimum ook bedienen.
Portefeuillehouder: Han Boer

3. Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB)

Wij zetten mensuren en cofinanciering in op het regionale project Aangepast Sporten.
Portefeuillehouder: Han Boer
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4. Wij sluiten aan bij het programma ‘Uniek Sporten’ van Achterhoek in Beweging

Er wordt in regionaal verband een loketfunctie georganiseerd die het voor mensen met een 
beperking mogelijk maakt om te sporten.
Portefeuillehouder: Han Boer

5. De buurtsportcoaches krijgen de opdracht mensen met een zorgvraag te betrekken bij 
hun activiteiten.

Dit zijn mensen die minder makkelijk mee kunnen doen met het reguliere sportaanbod 
doordat zij afhankelijk zijn van zorg en hulpverlening.

Speerpunten
Toekomstbestendige sportverenigingen

Wat willen we bereiken?

 Bewustwording bij en ondersteuning van sportverenigingen om te anticiperen op de 
effecten van krimp van ledenaantallen.

 Sterke en vitale sportverenigingen

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland (SFB)

Wij subsidiëren SFB en hebben 3 x per jaar regulier overleg
Portefeuillehouder: Han Boer

2. Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB).

 Wij zetten mensuren en cofinanciering in op regionale projecten die zich richt op 
versterken van sportverenigingen in de richting van marktgericht denken, bredere 
samenwerking en duurzame sportaccommodaties;

 Voor regionale projecten dienen wij provinciale subsidieaanvragen in.

Portefeuillehouder: Han Boer
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3. Wij evalueren / zoeken een oplossing voor het regionale 
verenigingsondersteuningsproject Club Vooruit.

Op basis van motie M16-07van 21 juni 2016 zal het college voor de 
begrotingsraadsvergadering met een uitgewerkt voorstel komen om 
verenigingsondersteuning te behouden voor Berkellandse verenigingen.
Portefeuillehouder: Han Boer

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begrotin
g 2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle 
inwoners

-209 -209 -189 -189

Toekomstbestendige sportverenigingen -79 -79 -79 -79

Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn 
verzelfstandigd

-597 -597 -597 -597

Totaal lasten -885 -885 -865 -865

Baten Begrotin
g 2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Totaal baten Gemeentelijke (binnen) 
sportaccommodaties zijn verzelfstandigd

269 269 269 269

Resultaat -616 -616 -596 -596

Kaders die de raad heeft vastgesteld
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Beleidskaders Vastgesteld

Sportkader Achterhoek in Beweging 
2016-2020

Collegebesluit dec 2015 en gemeenteraad v.k.a. 
jan. 2016

Uitvoeringsagenda Achterhoek in 
Beweging  2015

Revitalisering sportpark De Bijenkamp  okt. 2013

 

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Periode regio Waarde Bron Beschrijving

Niet-
sporters % 2014 Berkelland 51,1 RIVM - 

Zorgatlas

Het percentage inwoners 
dat niet sport ten 
opzichte van het totaal 
aantal inwoners.

  2014 Nederland 49,9   

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Sport
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Sport
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Sport
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Sport
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Sport
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RECREATIE EN TOERISME
"Berkelland heeft grote aantrekkingskracht"

Wat speelt er?

 Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een 
aantal thema’s.

 Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen 
op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt 
daardoor achter.

 Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
 Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
 Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten

Speerpunten
Het bieden van op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten

Wat willen we bereiken?

 Op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We dragen bij aan het project digitale beleving in de Achterhoek

Digitale ontsluiting van locaties die niet toegankelijk zijn. Beleving op maat (juiste locatie, 
juiste doelgroep, tijd- en weerafhankelijk). Innovatie en vernieuwingsslag bestaande en 
nieuwe TOP’s als lokale economische motoren voor toeristische ontwikkelingen en als 
digitale knooppunten voor real-time toeristisch aanbod.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

Speerpunten
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod

Wat willen we bereiken?

 Het aanbod voldoet aan de behoeften van de gast.
 Er zijn meer overnachtingen en bestedingen van dag- en verblijfstoerisme.
 Investeringen om de kwaliteit te verhogen.
 Innovatie van producten en businessmodellen.
 Bewerkstelligen van crossovers / koppelen van aanbod.
 Investeren in mensen, vakmanschap en waardering van de gast.
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Wat gaan we daarvoor doen?
1. We dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project Mobiliteit als beleving met de E-
Kar

De Achterhoek als één beleving ervaren. Ondernemers organiseren laagdrempelige 
(convenience) mobiliteit. Denk aan ontsluiting van stations (sterk element in de 
Achterhoekse infrastructuur) met groene fietsen, scooters of een (Achterhoekse) e-kar. Dit 
zijn elektrische vervoersmiddelen met een Made in the Achterhoek en met een unieke 
Achterhoekse signatuur/look and feel.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

2. We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren

Stichting Achterhoek Toerisme onderhoudt de bewegwijzering van de fiets- en 
wandelnetwerken.
Renovatie van de Graafschap MTB-route, samen met de gemeenten Lochem, Bronckhorst en 
evt. Zutphen
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

3. We faciliteren financieel en inhoudelijk een cursus ambassadeurs voor het landschap 
van IVN voor inwoners en recreatieondernemers.

Service bieden door kennis van het gebied te delen met de gast.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

Speerpunten
Meerwaarde door samenwerking

Wat willen we bereiken?

 Faciliteren dat ondernemers nieuwe verdienmodellen ontwikkelen door het 
bijdragen aan verbindingen tussen ondernemers en arrangementen.

 Grensoverschrijdend samenwerken op vier thema’s: cultuur, toerisme, educatie en 
economie.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We faciliteren het Berkeldalproces

Elkaar en elkaars agenda kennen is van belang om projecten tot stand te brengen en uit te 
voeren. We werken aan een gedeeld toekomstbeeld voor het Berkeldal.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
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2. We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel.

De regiocoördinator in Berkelland heeft in samenspraak met Berkellandse ondernemers een 
nieuw activiteitenprogramma gemaakt. Dat voeren we uit.

3. Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers

In samenwerking met de regiocoördinator organiseren wij voor de tweede keer een 
ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers in Berkelland. We delen op regelmatige basis 
arbeidsmarktinformatie met elkaar (monitor 2015, nulmeting 2013) De monitor wordt om 
de twee jaar gehouden.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

4. We faciliteren Achterhoek Toerisme financieel en inhoudelijk

De subsidieovereenkomst met de Stichting Achterhoek Toerisme loopt tot en met 2017. In 
2017 bereiden we een nieuwe overeenkomst voor.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

5. We faciliteren een makelaar Vrijetijdseconomie die de regionale Vrijetijdsagenda 
uitvoert

De recent aangestelde VE-makelaar begeleidt het proces om samen met ondernemers 
projecten uit te voeren. Knelpunten wegwerken en stimuleren innovaties. We stellen 
regionaal cofinanciering beschikbaar voor projecten die toerisme en recreatie aanjagen.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren

6. We doen mee in het Duits-Nederlandse netwerk ‘Grensoverschrijdende Euregionale 
samenwerking’.

Duitse en Nederlandse grensgemeenten bundelen hun krachten, delen lopende projecten 
met elkaar, bespreken mogelijke aansluitingen, delen netwerken en zetten samen 
activiteiten op.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
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Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Samenwerking -538 -538 -538 -538

Het versterken van het kwaliteitsniveau van 
het vrijetijdsaanbod

-96 -96 -96 -96

Totaal lasten -634 -634 -634 -634

Baten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Totaal baten Samenwerking 2 2 2 2

Resultaat -632 -632 -632 -632
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WONEN
"Een aantrekkelijke woningvoorraad in Berkelland"

Wat speelt er?

 Na 2020 zal na het aantal inwoners ook het aantal huishoudens dalen, waardoor 
meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan leegstand, waardedaling en 
vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.

 De woningmarkt gaat over gemeentegrenzen heen. Er is daarom een Regionale 
Woonagenda Achterhoek 2015-2025 opgesteld. Aanvullend is er ook een Lokale 
Woonagenda opgesteld.

 In Berkelland kunnen tussen 2010 en 2025 570 woningen worden gebouwd. Er zijn 
tot 2016 385 woningen toegevoegd. Er is dus nog ruimte voor 185 woningen. Extra 
nieuwbouw hier bovenop is alleen mogelijk als daar sloop tegenover staat.

 Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande 
woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van 
bestaande woningen.

 Er is in het centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie 
van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering tegen te gaan.

Speerpunten
Een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad

Wat willen we bereiken?

 In 2019 zijn in de  particuliere woningvoorraad 1500 energierenovaties uitgevoerd.
 Ouderen blijven langer zelfstandig wonen.
 De bestaande woningmarkt is bereikbaar voor starters.
 De kwaliteit van wijken is verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Voor meer informatie over energierenovaties in de particuliere woningvoorraad zie 
ontwikkelprogramma Energie en Duurzaamheid

Portefeuillehouder: Joke Pot
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2. Een Blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende 
verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren. Evalueren van  
Blijverslening na 1 jaar.

Met de Blijverslening kunnen meer ingrijpende verbouwingen aan de eigen woning worden 
gefinancierd, zoals een uitbreiding op de begane grond met slaapkamer en badkamer. Het 
levensloopbestendiger maken draagt bij aan het langer zelfstandig blijven wonen.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

3. We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen 
gerealiseerd kunnen worden.

Portefeuillehouder: Marijke van Haaren, Patricia Hoytink- Roubos
Einddatum: 20-12-2017 

4. We hebben een Starterslening om voor starters op de woningmarkt de overbrugging 
tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen.

De starterslening is bedoeld voor de financiering van bestaande woningen tot een 
aankoopprijs van € 200.000. In de kleine kernen kan de lening ook ingezet worden voor de 
bouw van een nieuwe woning. Het landelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
(www.svn.nl) verzorgt de uitvoering.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

5. Om nadelige gevolgen van krimp tegen te gaan is investeren in de openbare ruimte en 
bestaand vastgoed noodzakelijk. Er is een fonds voor herstructurering ingesteld.

Met lokale co-financiering kunnen we samen met andere eigenaren en gebruikers van het 
gebied bijdragen aan projecten die kwaliteit toevoegen aan de leefomgeving. Ook zoeken 
we regionaal naar mogelijkheden om een sloop- / vernieuwingsfonds in te stellen.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

Speerpunten
Het aantal en type woningen past bij de behoefte

Wat willen we bereiken?

 185 woningen zijn er in Berkelland per saldo toegevoegd tussen 2015 en 2025
 De overcapaciteit aan plannen is teruggebracht naar 0
 Bestaand vastgoed in centra wordt wanneer nodig getransformeerd tot woningen

http://www.svn.nl/
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Wat gaan we daarvoor doen?
1. Woningmarktonderzoek: hieruit blijkt woningbouwbehoefte naar type en locatie. 
Analyseren of huidige woningbouwplannen hierbij passen met het regionaal 
stoplichtmodel.

Voor het analyseren gebruiken wij het regionale stoplichtmodel. Het regionale 
stoplichtmodel is een hulpmiddel om woningbouw plannen te beoordelen. Op grond van 
een set volkshuisvestelijke, ruimtelijke en financieel-juridische argumenten kunnen plannen 
worden gekwalificeerd. Deze regionale methodiek maakt lokale kwalitatieve afweging van 
plannen mogelijk. En geeft daarmee onderbouwing aan de visie: doorgaan (groen), 
heroverwegen op inhoud en/of locatie (oranje), stopzetten (rood).
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

2. We vertalen de uitkomsten van het stoplichtmodel in Structuurvisies Wonen per kern 
en voor het buitengebied. Deze vormen het kader voor nieuwe bestemmingsplannen.

De overcapaciteit van bestaande bestemmingsplannen is ruim 600 woningen.  Per kern 
geven we in de Structuurvisies Wonen aan welke plannen we verantwoord vinden. We 
overleggen met belanghebbende partijen over mogelijk andere invulling van de overtollige 
plannen. Niet gebruikte vergunningen worden na 1 jaar ingetrokken.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

3. We willen werken aan vitale centra. Voor leegstaande panden zoeken we met eigenaren 
naar passende functies. Soms kan transformatie naar wonen een oplossing bieden.

Om functieverandering naar wonen in de centra mogelijk te maken, houden we bij het 
afwegen van plannen rekening met beperkte ruimte voor transformatie. Via de 
structuurvisies Wonen leggen we deze keuzes per kern vast.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

4. We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen 
treffen we maatregelen.

Het terugdringen van plannen heeft ook effecten op het aantal uit te geven kavels voor 
nieuwbouw. Een aantal plannen is inmiddels afgewaardeerd. Ook wordt met minder 
verwachte opbrengsten rekening gehouden. Herverkaveling of een andere invulling van de 
locatie heeft soms ook gevolgen voor de kosten voor het bouw- of woonrijp maken.
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
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5. We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Jaarlijks informeren we de raad via de regionale monitor en de lokale voortgangsrapportage 
over de woningmarkt, de bestaande voorraad en ontwikkelingen rond nieuwbouw en sloop.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begrotin
g 2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Totaal lasten Het aantal en type toe te voegen 
woningen past bij de behoefte in de kern

-2.942 -
2.94

2

-
2.94

2

-
2.94

2

Baten Begrotin
g 2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Totaal baten Het aantal en type toe te voegen 
woningen past bij de behoefte in de kern

2.217 2.21
7

2.21
7

2.21
7

Resultaat -725 -725 -725 -725

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld

Regionale Woonagenda 2015-2025 Gemeenteraad, mei 2015

Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2015 Gemeenteraad, december 2015

Verordening Blijverslening gemeente Berkelland Gemeenteraad, juni 2016

Structuurvisie Wonen Eibergen Gemeenteraad, februari 2016

Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018 Gemeenteraad, mei 2016

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Wonen
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Wonen
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Wonen
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Wonen
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Wonen
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Beleidsindicatoren

Indicator Eenhei
d

Perio
de Regio Waar

de Bron Beschrijving

Woonlasten 
éénpersoonshuishou
den

euro 2016 Berkella
nd 600 COELO, 

Groningen

Het gemiddelde 
totaalbedrag in 
euro's per jaar dat 
een 
éénpersoonshuisou
den betaalt aan 
woonlasten.

  2016 Nederla
nd 643   

Woonlasten 
meerpersoonshuish
ouden

euro 2016 Berkella
nd 732 COELO, 

Groningen

Het gemiddelde 
totaalbedrag in 
euro's per jaar dat 
een 
meerpersoonshuiso
uden betaalt aan 
woonlasten.

  2016 Nederla
nd 716   

WOZ-waarde 
woningen

dzd 
euro 2015 Berkella

nd 199

CBS - 
Statistiek 
Waarde 
Onroerende 
Zaken

De gemiddelde 
WOZ waarde van 
woningen.

  2015 Nederla
nd 206   

Nieuwbouw 
woningen

aantal 
per 
1.000 
woning
en

2013 Berkella
nd 8,5

ABF - 
Systeem 
Woningvoorr
aad

Het aantal 
nieuwbouwwoning
en, per 1.000 
woningen.

  2013 Nederla
nd 6,6   
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LEEFOMGEVING
"Een prettige woon– en leefomgeving in de gemeente Berkelland"

Wat speelt er?

 Bereikbaar met auto, fiets en bus
Ook in de toekomst is het belangrijk dat onze winkelcentra, wijken, bedrijven en 
voorzieningen goed en veilig zijn te bereiken voor iedereen. De regiotaxi en buurtbus 
worden steeds belangrijker voor het vervoer in onze gemeente en regio. 

 Betrokken bij je eigen leefomgeving
Het is belangrijk dat inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun 
eigen buurt of wijk. We halen bij inwoners op welke zaken zij prioriteit geven en waar 
zij zich voor willen inzetten. Voor de lange termijn kaders gebruiken we de 
ontwikkelagenda die uit de kernenfoto’s is opgesteld.  

 Duurzame leefomgeving
We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030. Dit is in 2017 een 
ontwikkelprogramma, waaraan uitvoering wordt gegeven onder andere in het 
beheer van de leefomgeving.

Speerpunten
Bereikbaarheid via vervoersystemen

Wat willen we bereiken?

 Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland voor iedereen bereikbaar zijn, ook zonder 
eigen auto of ander eigen vervoer.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met 
buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren.

De regionale uitvoeringsorganisatie (het team opdrachtgeving) is ondergebracht in 
Winterswijk
Portefeuillehouder: Han Boer, Joke Pot, Marijke van Haaren

2. Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling

Vlearmoesbus 
Naoberbus 
Vervoerdienst Berkelland 
Inzet bus Rode Kruis voor bijzonder vervoer
Portefeuillehouder: Marijke van Haaren
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3. Particuliere initiatieven de ruimte geven

Gedeeld Mobiel in Beltrum en Haarlo
Portefeuillehouder: Joke Pot

Speerpunten
Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk

Wat willen we bereiken?

 Buurt– en dorpsorganisatie zorgen zelf voor inrichting of onderhoud met een buurtbudget.
 Kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum is op orde.
 Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van 
buurtverantwoordelijkheid.

We verkennen bestaande vormen van buurtverantwoordelijkheid op verschillende 
terreinen. Onder andere over groen en speelruimte. We geven op basis van de ervaringen 
van de pilots inwoners inzicht in de mogelijkheden en werkbudgetten voor inrichting of 
onderhoud van hun openbare ruimte.
Portefeuillehouder: Joke Pot

2. We overleggen met centrumondernemers over het (groen)onderhoud.

Uitgangspunt is dat centrumgebieden schoon en intact zijn en dat ondernemers een deel 
van het (groen-) onderhoud zelf te doen
Portefeuillehouder: Joke Pot

3. We overleggen met inwoners over speelplekken.

We stimuleren buurten en wijken ambassadeurs te worden voor speelplekken. Het 
totaalaanbod van speelmogelijkheden (denk aan schoolpleinen en speeltuinen) staat 
centraal.
Portefeuillehouder: Joke Pot
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Speerpunten
Omgevingsbeleid draagt bij aan leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting voorjaar 2019 in werking treden en heeft 
vier doelen: 

 versnellen en verbeteren van besluitvorming.
 samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving.
 vergroten bestuurlijke afwegingsruimte.
 inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, gebruiksgemak.

De Omgevingswet heeft vergaande gevolgen voor de huidige manier van besturen, 
organiseren en communiceren van gemeenten. De Implementatie van de Omgevingswet 
vraagt behoorlijk wat van gemeentes. Ze wordt ook wel ‘de vierde transitie’ genoemd. Niet 
alleen de wetgeving verandert, maar ook de rollen die overheden ten opzichte van elkaar en 
van hun inwoners hebben, alsook de digitalisering.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Implementeren nieuwe Omgevingswet in planvorming, beleid, procedures, 
instrumenten en werkwijze van Berkelland (inhoudelijk/procedureel/juridisch).

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal algemene 
maatregelen van bestuur (AmvB’s) teruggebracht van 120 naar 4. Deze vermindering van 
regels moet onder meer leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere 
keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. Eén wet, 
één vergunning. 
Portefeuillehouder: Joost van Oostrum, Patricia Hoytink- Roubos
Einddatum: 01-07-2019 

2. Het eigen maken van een andere manier van werken, een andere houding en gedrag 
van de gemeentelijke organisatie (cultuuromslag, participatie, integraliteit)

Het gaat om een cultuuromslag/andere manier van werken, waarbij de dialoog met 
inwoners/stakeholders/de omgeving voorop staat. Dit sluit aan bij Veranderende 
samenleving, vernieuwd bestuur en de organisatieverandering.
Portefeuillehouder: Joost van Oostrum, Patricia Hoytink- Roubos

3. Digitalisering: de gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op landelijke 
regelgeving en moet bewoners en bedrijven meer gaan ondersteunen.

De informatievoorziening is een belangrijke factor voor een succesvolle invoering van de 
Omgevingswet. Er komt een landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook de 
gemeentelijke informatievoorziening moet hierop worden ingericht.
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Portefeuillehouder: Joost van Oostrum, Patricia Hoytink- Roubos

Speerpunten
Vitale leefomgeving: versterken/ opstarten dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) 
en agendavorming per kern door inwoners

Wat willen we bereiken?

 Dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) in de 4 grotere kernen krijgen.
 De dorpsnetwerken leveren een integrale gebiedsagenda aan.
 De dorpsnetwerken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de agenda 

(gebiedscyclus) in samenspel met andere partijen.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te 
organiseren in representatieve dorpsnetwerken.

In drie grote kernen ontbreekt het aan organisatiegraad, waardoor de gemeenschapskracht 
onvoldoende kan worden geactiveerd. Hier gaan we een impuls aan geven.
Portefeuillehouder: Patricia Hoytink- Roubos

2. Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. 
Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren.

De gemeente beheert de middelen en stelt samen met de dorpsnetwerken spelregels op om 
initiatieven te stimuleren uit hun eigen gebied. Uitgangspunt is dat kernen zelf in staat zijn 
om initiatieven te beoordelen en verder te brengen vanuit hun eigen agenda en 
gemeenschapskracht.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 26-04-2017 

3. Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang 
van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de 
kernen.

We stimuleren op een duurzame manier de gemeenschapskracht van een kern en leggen de 
verantwoordelijkheden op de juiste plaats vanuit onze visie op de doe-het-samenleving
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-05-2018 
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Speerpunten
Wijken en kernen zijn goed en veilig bereikbaar

Wat willen we bereiken?

 De gemeentelijke wegen zijn duurzaam veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. 30- en 60 kilometerzones inrichten.

Meeliften van 30 km/uur maatregelen bij rioolwerkzaamheden; 
Door mee te liften op groot onderhoudswerk, worden in de 60km/h zones drempels en 
plateaus gerealiseerd.
Portefeuillehouder: Joke Pot

2. We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog 
passen bij het huidige gebruik.

We starten met een pilot in een afgebakend gebied in Beltrum.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-12-2017 

3. Bij de aanpassing van de bestaande N18 en de N315 brengen we de belangen van de 
inwoners en wegverbindingen van Berkelland in.

We voeren ons deel van de realisatieovereenkomst uit over aanleg van de nieuwe N18, en 
overdracht en aanpassing van de bestaande N18.
We bevorderen dat de provincie de N315 verbetert met en voor omwonenden.
Portefeuillehouder: Joke Pot
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Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begrotin
g 2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Totaal lasten Inwoners voelen zich 
verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk

-91 -91 -91 -91

Resultaat -91 -91 -91 -91

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld

Rapportage groenbeheer 2009

Speelruimteplan 2007

Groenstructuurplan  

Speelruimtebeleid 2009

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Leefomgeving
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Leefomgeving
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Leefomgeving
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Leefomgeving
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INTEGRALE VEILIGHEID
"Veiligheid is van en voor ons allemaal"

Wat speelt er?

 Waakzaamheid en sociale controle
Er is een toenemende bereidheid om deel te nemen aan buurtpreventie door het 
oprichten van whatapp groepen.

 Bedrijven willen investeren in KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
Bedrijven kunnen zelf veel doen aan de eigen veiligheid. En nog meer in hun 
bedrijfsomgeving als bedrijven op bedrijventerreinen samenwerken. Ook hier geldt 
dat de eigen inzet voorwaarde is voor veiligheidsprofessionals om hun werk goed te 
kunnen doen.

 Bestuur en medewerkers handelen integer
Voor een groot vertrouwen in de overheid is het belangrijk dat bestuurders en 
ambtenaren altijd integer handelen en dit ook actief laten zien.

Speerpunten
De inwoners en de BOA´s zijn onze ogen en oren van de wijk voor veiligheid

Wat willen we bereiken?

 Inwoners helpen actief mee een buurt veilig te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. De gemeente blijft zich inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet 
en het burgerinitatief whatsapp groepen

Als er veel mensen aangesloten zijn bij burgernet kunnen incidenten worden opgelost, maar 
ook toekomstige incidenten worden voorkomen. Door de whatsapp groepen zijn inwoners 
alert op verdachte situaties en melden deze ook bij de politie
Portefeuillehouder: Joost van Oostrum

2. Versturen preventiebrieven in straten waar ingebroken is om het oplossingspercentage 
omhoog te krijgen en omdat er vaak meerdere keren in één buurt ingebroken wordt.

Veiligheid heeft voor iedereen prioriteit. Om het oplossingspercentage omhoog te krijgen 
(sommige omwonenden hebben wel iets gezien)  en omdat er vaak meerdere keren in één 
buurt ingebroken wordt.  Veilig samen leven kan niet zonder zelf verantwoordelijk te zijn. 
Buurtpreventie is de verantwoordelijkheid van iedere inwoner. Bijvoorbeeld door op het 
huis van de buren te letten als die met vakantie zijn.
Portefeuillehouder: Joost van Oostrum
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3. De BOA’s en de politie doen de witte voetjes actie.

Inwoners met open ramen en deuren krijgen een wit voetje (folder) om mensen te 
doordringen dat inbreken soms wel erg makkelijk is
Portefeuillehouder: Joost van Oostrum

4. De politie zet lokfietsen in om het aantal fietsdiefstallen te verminderen.

De gemeente ondersteunt hierin. Berkelland betaalt de track en trace systemen gezamenlijk 
met alle Achterhoekse gemeentes omdat kleine criminaliteit vaak leidt tot oplossen van HIC 
(high Impact Crime). Deze HIC hebben grote impact op het leven van inwoners.
Portefeuillehouder: Joost van Oostrum

Speerpunten
Integriteit

Wat willen we bereiken?

 Ambtenaren en bestuurders handelen integer in alle gevallen.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit . De integriteitslijnen 
worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen.

Het vooral gaat om houding en gedrag, bewustzijn. We zetten het onderwerp daarom hoog 
op de agenda.
Portefeuillehouder: Joost van Oostrum
Einddatum: 01-07-2017 

Speerpunten
Veiligheid bij bedrijven is in orde

Wat willen we bereiken?

 Bedrijven doen zelf veel doen aan een veilige omgeving en preventie. Zo veel mogelijk 
bedrijfsterreinen vallen onder een KVO.
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Wat gaan we daarvoor doen?
1. Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen ondersteunen, stimuleren en inkoopregistratie 
controleren in Digitaal Opsporingsregister ter voorkoming handel in gestolen goederen.

BOA´s en politie controleren of ze de inkoop registeren in het DOR (Digitaal Opsporings 
register) ter voorkoming van handel in gestolen spullen. Alle bedrijven terreinen zijn in 
2015/2016 opnieuw gecertificeerd voor drie jaar. In Neede en Borculo zijn ze nu ook bezig 
met het opstellen van een KVO. Het registeren van vaak gestolen goederen in het Digitale 
opsporingsregister (DOR) is opgenomen in de APV.
Portefeuillehouder: Joost van Oostrum

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Oren en Ogen in de wijk -30 -30 -30 -30

Veiligheid bij bedrijven is op 
orde

-108 -108 -108 -108

Totaal lasten -138 -138 -138 -138

Resultaat -138 -138 -138 -138

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld

Integraal Veiligheidsplan (2014-2018) Raad 16 september 2014

Integriteitsbeleid  2016

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Integrale_veiligheid
http://www.gemeenteberkelland.nl/Configuratie/Terugkerende_navigatie/CVDR?cvdrretrieve=true&id=
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Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Periode Regio Waarde Bron

Winkeldiefstal per 1.000 
inwoners

aantal per 
1.000 
inwoners

2015 Berkelland 0,7

CBS - 
Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen

  2015 Nederland 2,4  

Geweldsmisdrijven per 
1.000 inwoners

aantal per 
1.000 
inwoners

2015 Berkelland 2,6

CBS - 
Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen

  2015 Nederland 5,4  

Diefstal uit woning per 
1.000 inwoners

aantal per 
1.000 
inwoners

2015 Berkelland 1,6

CBS - 
Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen

  2015 Nederland 3,9  

Vernieling en 
beschadiging per 1.000 
inwoners

aantal per 
1.000 
inwoners

2015 Berkelland 5,7

CBS - 
Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen

  2015 Nederland 6,1  

Verwijzingen Halt per 10.000 
inw. 2014 Berkelland 61,7 Bureau Halt

  2014 Nederland 139,7  

Hardekern jongeren per 10.000 
inw. 2014 Berkelland 1,2

Korps 
Landelijke 
Politiediensten 
(KLPD)

  2014 Nederland 1,3  
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DOORLOPENDE OVERIGE TAKEN
"Activiteiten die niet passen binnen de andere programma’s"
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Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Period
e Regio Waard

e Bron Beschrijving

Huishoudelijk 
restafval kg 2014 Berkellan

d 254

CBS - 
Statistiek 
Huishoudeli
jk afval

De hoeveelheid 
restafval per 
bewoner per jaar 
(kg)

  2014 Nederlan
d 205   

Ziekenhuisopname 
nav 
verkeersongeval 
met een 
motorvoertuig

% 2014 Berkellan
d 9 VeiligheidN

L

als aandeel van 
het totaal aantal 
ongevallen die 
leiden tot 
ziekenhuisopnam
en.

  2014 Nederlan
d 7   

Ziekenhuisopname 
nav 
vervoersongeval 
met een fietser

% 2014 Berkellan
d 13 VeiligheidN

L

als aandeel van 
het totaal aantal 
ongevallen die 
leiden tot 
ziekenhuisopnam
en.

  2014 Nederlan
d 10   

% 
achterstandsleerlin
gen

% 2012 Berkellan
d 7,14

Verwey 
Jonker 
Instituut - 
Kinderen in 
Tel

Het percentage 
leerlingen (4-12 
jaar) in het 
primair onderwijs  
dat kans heeft op 
een 
leerachterstand.

  2012 Nederlan
d 11,61   

Voortijdige 
schoolverlaters 
totaal (VO + MBO) 
%

% 2012 Berkellan
d 2,1

DUO - 
Dienst 
Uitvoering 
Onderwijs

Het percentage 
van het totaal 
aantal leerlingen 
(12 - 23 jaar) dat 
voortijdig, dat wil 
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zeggen zonder 
startkwalificatie, 
het onderwijs 
verlaat.

  2012 Nederlan
d 3,2   

Absoluut verzuim

per 
1.000 
leerlinge
n

2014 Berkellan
d 2

DUO - 
Dienst 
Uitvoering 
Onderwijs

Het aantal 
leerplichtigen dat 
niet staat 
ingeschreven op 
een school, per 
1.000 leerlingen.

  2014 Nederlan
d 5   

Relatief verzuim

per 
1.000 
leerlinge
n

2014 Berkellan
d 33

DUO - 
Dienst 
Uitvoering 
Onderwijs

Het aantal 
leerplichtigen dat 
wel staat 
ingeschreven op 
een school, maar 
ongeoorloofd 
afwezig is, per 
1.000 leerlingen.

  2014 Nederlan
d 60   

 

Speerpunten
Doorlopende activiteiten

Wat willen we bereiken?

 Uitvoeren van vastgesteld beleid.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Afvalinzameling en verwerking

We zamelen huis aan huis het huishoudelijk restafval, plastic, klein chemisch afval en GFT 
afval in. Verder zorgen we voor inzamelcontainers voor glas en subsidiëren we het 
inzamelen van papierafval. Eind 2017 willen we een nieuw grondstoffenplan vaststellen, 
waarbij nog meer aandacht op scheiding van afval aan de bron ligt.  
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Portefeuillehouder: Joke Pot

2. Onderhouden van Begraafplaatsen en gelegenheid geven tot begraven

We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen ervoor dat op hier ook 
mensen begraven kunnen worden. Ook willen we onze inwoners de keuze geven voor meer 
natuurlijk begraven.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 01-03-2017 

3. Beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen

Het gaat hier om gebouwen die ons eigendom zijn en die we niet als gemeente gebruiken. 
Het gemeentehuis en gym- of sportzalen gebruiken we wel en staan op andere plaatsen in 
de begroting. Doelstelling blijft dat we de panden die we niet zelf in gebruik hebben gaan 
vervreemden.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-12-2017 

4. Beheer en onderhoud van het openbaar groen

We zorgen ervoor dat wegen en paden niet overwoekert worden door gemeentelijk groen. 
We maaien het gras. We snoeien de bomen om gevaarlijke situaties te voorkomen. We 
nemen zoveel als mogelijk is de buurt en/of wijk mee.
Portefeuillehouder: Joke Pot

5. Verzorgen van onderwijshuisvesting en overige onderwijszaken

We zorgen voor (vervangende)nieuwbouw van scholen. We verzorgen het verzorgen vervoer 
naar bijzondere of speciale scholen. We houden ons bezig met het terugdringen van 
verzuim.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 31-12-2017 

6. Beheer en onderhoud van riolering

We hebben een uitgebreid rioleringsstelsel. Om dit stelsel goed te laten funcitoneren is 
onderhoud belangrijk. In het Gemeentelijk Rioleringsplan staat wanneer een bepaald 
gedeelte van de riolering moet worden onderouden of vervangen.
Portefeuillehouder: Joke Pot
Einddatum: 31-12-2018 
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7. Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen

Het wegennet in Berkelland is divers. Voor de veiligheid is onderhoud noodzakelijk. Jaarlijks 
bepalen we basis van inspecties welke wegen we dat jaar onderhouden of welke we gaan 
vervangen.
Portefeuillehouder: Joke Pot
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Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Afval -3.295 -3.293 -3.293 -3.293

Begraven -349 -349 -349 -349

Bestuur -1.827 -1.827 -1.827 -1.827

Brandweer -2.245 -2.338 -2.430 -2.523

Burgerzaken -661 -661 -661 -661

Gemeentelijke eigendommen -251 -251 -251 -251

Lokale omroep -15 -15 -15 -15

Milieu -1.488 -1.472 -1.325 -1.325

Musea -127 -127 -127 -127

Onderwijshuisvesting en overige 
onderwijszaken

-3.379 -3.379 -3.379 -3.379

Openbaar Groen -2.868 -2.868 -2.868 -2.864

Riolering -5.216 -5.224 -5.211 -5.218

Ruimtelijke ordening -791 -791 -791 -791

Veiligheid -72 -72 -72 -72

Wegen, straten en pleinen -5.150 -5.150 -5.150 -5.150

Zwembaden -931 -931 -931 -931

Markten -70 -70 -70 -70
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Totaal lasten -28.737 -28.819 -28.751 -28.847

Baten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Afval 3.748 3.748 3.748 3.748

Begraven 264 264 264 264

Brandweer 99 99 99 99

Burgerzaken 669 669 669 669

Gemeentelijke eigendommen 9 9 9 9

Milieu 8 8 8 8

Musea 24 24 24 24

Onderwijshuisvesting en overige 
onderwijszaken

144 144 144 144

Openbaar Groen 51 51 51 51

Riolering 6.345 6.345 6.345 6.345

Ruimtelijke ordening 73 73 73 73

Wegen, straten en pleinen 203 203 203 203

Markten 62 62 62 62

Totaal baten 11.700 11.700 11.700 11.700

Resultaat -17.036 -17.118 -17.051 -17.146
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Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders  

Gemeentelijk Rioleringsplan 2013

Wegbeheer gemeente Berkelland 2016-2020 2016

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsregels/Beleid
http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Wegen
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FINANCIËN
Wat speelt er?

 In deze coalitieperiode hebben we een bezuinigingstaakstelling van € 4,8 miljoen.
 We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de 

kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
 De regelgeving rond de begroting is gewijzigd daardoor zijn een aantal extra 

overzichten verplicht

Speerpunten
Financieel structureel gezonde gemeente

Wat willen we bereiken?

 We willen zicht hebben op een sluitend meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We besparen € 3,2 miljoen door budgetten te verlagen en inkomsten te verhogen.

De stand van zaken bij de begroting 2017 ziet er als volgt uit: 

Maatregel Doel Gerealiseerd Nog te gaan

Financieel technisch 1.500.000 3.348.583 -1.848.583

Personeel 1.700.000 191.146 1.508.854

VNOG/Brandweer 200.000 40.254 159.746

Antidiscriminatievoorziening 15.000 0 15.000

Rekenkamerfunctie 15.000 0 15.000

Zwerfdierenopvang 20.000 2.217 17.783

WMO 300.000 300.000 0

WSW 350.000 0 350.000

Binnensportaccommodaties 85.000 50.384 34.616

Leerlingenvervoer 30.000 147.000 -117.000

Beheer en onderhoud 350.000 327.556 22.444

Verkoop/energie 100.000 0 100.000

Overige maatregelen 200.000 199.893 107

Totaal 4.865.000 4.607.033 257.967
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De bezuinigingen die meetellen voor de bezuinigingen uit Veranderende samenleving, 
vernieuwd bestuur zijn bezuinigingen ten opzichte van de begroting 2014. 
Van de genoemde bezuinigingen is al € 4.607.033 gerealiseerd. Deze opbrengst is wel een 
saldo van nog niet gerealiseerde bezuinigingen en extra gerealiseerde bezuinigingen. 
Om het geplande bezuinigingsbedrag te realiseren moet nog € 257.967 aan bezuinigingen 
worden ingevuld. 
We gaan ervan uit dat de bezuiniging op het personeel grotendeels gerealiseerd wordt. De 
effecten worden echter pas zichtbaar in de begroting 2019. Dit komt doordat de loonkosten 
van vertrekkend personeel op dit moment nodig zijn om stimuleringsmaatregelen voor 
vertrek en de ontwikkeling van de organisatie te bekostigen. Deze oplossing is gekozen 
omdat uw raad te kennen heeft gegeven hier in eerste instantie geen extra budget voor 
beschikbaar te willen stellen. 
Op dit moment weten we dat ongeveer € 580.000 vrijvalt in de begroting 2019. 
WSW
Het proces van de ontmanteling van Hameland is in volle gang. De bezuiniging is gebaseerd 
op het idee dat de uitvoering van de WSW niet meer mag kosten dan we er van het Rijk voor 
krijgen. Pas als de ontmanteling daadwerkelijk voltooid is en Hameland geliquideerd is zal de 
besparing zichtbaar worden. Naast de ontmanteling van Hameland zijn voor het halen van 
deze bezuinigingsdoelstelling ook andere maatregelen noodzakelijk. Deze keuzes staan in 
het parapluplan en zullen we de komende tijd met de Raad bespreken. 
Verkoop/energie
De maatregelen uit het Energie Uitvoeringsprogramma zullen bijdragen aan het invullen van 
de bezuiniging op verkoop/energie.
Portefeuillehouder: Han Boer

2. We verminderen het aantal fte (bij gelijkblijvende taken) met 30 op 31 december 2018.

Als we dezelfde taken uitvoeren als in 2014 dan doen we dat op 31 december 2018 met 30 
fte minder. In deze begroting is rekening gehouden met 16 fte minder personeel dan in 2014 
als het gaat om de taken die we in 2014 ook uitvoerden.
Portefeuillehouder: Han Boer
Einddatum: 31-12-2018 

3. We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen.

We willen een hoger rendement halen uit ons geld. Dit kan door het realiseren van meer 
renteopbrengsten.
Portefeuillehouder: Han Boer
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Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000)

De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven een overzicht van de 
overhead voor. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven die de gemeente doet aan 
ondersteunende diensten en middelen die daarbij horen. 
x € 1.000 Baten Lasten Saldo 2017 2018 2019 2020

       

Salarissen  -9.035 -9.035 -9.035 -9.035 -9.035

Duurzame goederen  -25 -25 -25 -25 -25

Leges en andere rechten 4 0 4 4 4 4

Overige goederen 0 -2.813 -2.813 -2.745 -2.745 -2.745

Rente 0 -284 -284 -284 -284 -284

Afschrijvingen 0 -697 -697 -697 -697 -697

Overige verrekeningen 0 -80 -80 -80 -80 -80

Ingeleend personeel 0 -120 -120 -120 -120 -120

Uitgeleend personeel 1.862 0 1.862 1.862 1.862 1.862

Inkomensoverdrachten Rijk 0 -6 -6 -6 -6 -6

Inkomensoverdrachten overige instellingen 0 -57 -57 -57 -57 -57

Totaal 1.866 -13.117 -11.251 -11.183 -11.183 -11.183

 

Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven een overzicht van de 
lasten en baten per taakveld voor. Dit overzicht geeft een beeld van waar de bedragen in de 
begroting naar toe gaan. 
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Taakveld Omschrijving Baten Lasten Saldo 
2017

Saldo 
2018

Saldo 
2019

Saldo 
2020

0.1 Bestuur 0 -1.827 -1.827 -1.827 -1.827 -1.827

0.2 Burgerzaken 669 -661 8 8 8 8

0.3 Beheer overige gebouwen en 
gronden 0 -249 -249 -249 -249 -249

0.4 Overhead 1.866 -13.116 -
11.250

-
11.183

-
10.553

-
10.553

0.5 Treasury 3.798 -3.016 782 849 1.017 1.185

0.61 OZB woningen 7.543 -867 6.675 6.675 6.675 6.675

0.62 OZB niet-woningen 1.172 -54 1.119 1.162 1.162 1.162

0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0

0.64 Belastingen overig 4 -6 -2 -2 -2 -2

0.7 Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 60.555 0 60.555 60.164 59.505 59.031

0.8 Overige baten en lasten 208 -2.229 -2.021 -1.706 -1.931 -2.069

0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0

0.10 Mutaties reserves 2.679 0 2.679 1.604 1.347 1.297

0.11 Resultaat van de rekening van baten 
en lasten 101.961 -

101.961 0 -906 -1.110 -1.701

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 99 -2.245 -2.146 -2.239 -2.331 -2.424

1.2 Openbare orde en veiligheid 0 -211 -211 -211 -211 -211

2.1 Verkeer en vervoer 203 -5.150 -4.947 -4.947 -4.947 -4.947

2.2 Parkeren 3 -36 -33 -33 -33 -33

2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0

2.4 Economische havens en 
waterwegen 0 0 0 0 0 0

2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0

3.1 Economische ontwikkelingen 0 0 0 0 0 0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 501 -503 -2 -2 -2 -2

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 62 -181 -118 -118 -118 -118

3.4 Economische promotie 287 -752 -465 -465 -415 -415
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4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0

4.2 Onderwijshuisvesting 14 -2.457 -2.443 -2.443 -2.443 -2.443

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 130 -922 -792 -792 -792 -792

5.1 Sportbeleid en activering 0 -1.219 -1.219 -1.219 -1.199 -1.199

5.2 Sportaccommodaties 269 -597 -328 -328 -328 -328

5.3
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

0 -492 -492 -492 -492 -492

5.4 Musea 24 -127 -103 -103 -103 -103

5.5 Cultureel erfgoed 14 -425 -412 -412 -412 -412

5.6 Media 5 -611 -606 -606 -606 -606

5.7 Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 68 -3.030 -2.962 -2.962 -2.962 -2.958

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 29 -1.543 -1.514 -1.511 -1.511 -1.511

6.2 Wijkteams 0 -2.089 -2.089 -2.089 -2.089 -2.089

6.3 Inkomensregelingen 7.733 -11.009 -3.276 -3.276 -3.276 -3.276

6.4 Begeleide participatie 0 -11.838 -
11.838

-
11.973

-
11.973

-
11.973

6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 -1.716 -1.716 -1.716 -1.716 -1.716

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 820 -6.481 -5.661 -5.661 -5.661 -5.661

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 -9.416 -9.416 -9.416 -9.416 -9.416

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 -852 -852 -852 -852 -852

7.1 Volksgezondheid 0 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408

7.2 Riolering 6.345 -5.216 1.129 1.121 1.134 1.127

7.3 Afval 3.748 -3.295 453 737 737 737

7.4 Milieubeheer 8 -1.488 -1.480 -1.464 -1.317 -1.317

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 264 -349 -85 -85 -85 -85

8.1 Ruimtelijke ordening 73 -791 -718 -718 -718 -718

8.2 Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 931 -931 0 0 0 0
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8.3 Wonen en bouwen 794 -1.513 -719 -719 -719 -719

 

Balansen 2017 - 2020 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA 2017 2018 2019 2020

Immateriële vaste activa 181 181 181 181

Materiële vaste activa 99.731 101.381 102.681 102.681

Financiële vaste activa 28.809 26.309 23.809 21.309

Voorraden 3.314 2.841 1.953 1.320

Uitzettingen < 1 jaar 66.632 66.632 5.325 5.325

Liquide middelen 208 208 208 208

Overlopende activa 8.373 8.373 8.373 8.373

Totaal Activa 207.248 205.925 203.837 200.704

     

Passiva     

Eigen Vermogen 104.779 107.233 108.922 109.566

Voorzieningen 11.130 11.130 11.130 11.130

Vaste schulden > 1 jaar 67.423 63.646 59.869 56.092

Vlottende schulden < 1 jaar 13.681 13.681 13.681 13.681

Overlopende passiva 10.235 10.235 10.235 10.235

Totaal Passiva 207.248 205.925 203.837 200.704
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Emu-saldi 2017 - 2019 (bedragen x € 1.000)

 2016 2017 2018

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 
17c) -507 -

3.281
-

3.365

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.250 5.143 5.143

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 180 180 180

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 8.000 4.951 1.200

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op 
de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4    

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in 
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie 
verantwoord

   

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen 
transacties met derden die niet op de exploitatie staan)    

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie 
verantwoord    

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen    

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie 
lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) 
worden gebracht en die nog niet vallen onder één van

   

Verkoop van effecten:    

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Nee Nee Nee

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
    

    

Berekend EMU-saldo
-

3.215
-

2.909 758
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Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Exploitatie

Lasten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Belastingen -937 -893 -893 -893

Overhead -13.066 -12.999 -12.419 -12.419

Overige baten en lasten -2.229 -1.914 -2.138 -2.277

Treasury -3.016 -2.848 -2.681 -2.513

Totaal lasten -19.248 -18.654 -18.131 -18.102

Baten Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Algemene uitkering 60.555 60.164 59.505 59.031

Belastingen 9.004 9.004 9.004 9.004

Overhead 1.866 1.866 1.866 1.866

Overige baten en lasten 208 208 208 208

Treasury 3.798 3.698 3.698 3.698

Totaal baten 75.429 74.939 74.280 73.806

Gerealiseerd saldo van baten en 
lasten

56.182 56.284 56.149 55.704

Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020
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Onttrekkingen Begroting 
2017

MJB 
2018

MJB 
2019

MJB 
2020

Totaal onttrekkingen Mutatie 
reserves

2.679 1.604 1.347 1.297

Mutaties reserves 2.679 1.604 1.347 1.297

Gerealiseerd resultaat 58.861 57.888 57.496 57.001

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Periode Regio Waarde Bron

Formatie Fte per 1.000 inwoners 2017 Berkelland 6,04 Eigen 
begroting

Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2017 Berkelland 5,35 Eigen 
begroting

Apparaatskosten Kosten per inwoner 2017 Berkelland 654,12 Eigen 
begroting

Externe inhuur
Kosten als % van totale 
loonsom + totale kosten 
inhuur externen

2017 Berkelland 0,04 Eigen 
begroting

Overhead % van totale lasten 2017 Berkelland 0,11 Eigen 
begroting
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