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Inleiding.
Voor u ligt de bestuursrapportage 2009. Deze bestuursrapportage is één van de producten
uit de begrotingscyclus.
Deze bestuursrapportage gaat over de voortgang in de 1e vijf maanden van het jaar van de
vastgestelde doelen uit de programmabegroting 2009. Hiermee wordt meer inzicht gegeven
op de realisatie van deze doelen. Eventuele afwijkingen in het going concern beleid zijn ook
meegenomen.
Het college opereert in het laatste volle jaar van de lopende zittingsperiode van raad en
college.
Wij menen behoorlijk op schema te liggen met de uitvoering van het collegeprogramma
2006-2010. Ook wat betreft de voornemens in de begroting 2009 zijn wij op hoofdlijnen in het
spoor van de vastgestelde voornemens, inclusief de voorgenomen taakstellende
bezuinigingen 2009.
In de eerste helft 2009 is hard gewerkt om een deugdelijke jaarverantwoording 2008 en een
sluitende kadernota 2010 te ontwerpen. Het jaarverslag is inmiddels vastgesteld, gesteund
door de goedkeurende verklaringen van de accountant, ook voor wat betreft de
rechtmatigheid. De administratieve organisatie is in ontwikkeling met als doel om de kwaliteit
vast te houden en verder door te ontwikkelen. Daarom zijn nog speerpunten zoals: de
verdere vastlegging en borging van werkprocessen, de ontwikkeling van het
risicomanagement (Notitie inmiddels door de raad vastgesteld), de ontwikkeling van beleid
rond sturing op verbonden partijen.
Helaas is het onzes inziens degelijke sluitende meerjarenbeeld van het voorstel “Kadernota
2010”, dat moet dienen als basis voor de begrotingsbehandeling in oktober/november 2009,
doorkruist door ’s rijks ombuigingen in de financiële verhoudingen met de gemeenten
(meicirculaire c.a.). De recessiegevolgen komen in die zin hard aan op de inkomstenkant van
de gemeentebegroting. En de onzekerheid over de toekomst van de gekrompen
rijksbijdragen en de financiële toezichtnormen houdt voorlopig nog aan. Dat noopt tot
ingrijpende keuzen, waarover wij met uw raad in gesprek blijven. Het college blijft zich
inzetten voor een sluitend meerjarenperspectief en voor de programmatisch best
verantwoorde keuzen binnen de gekrompen financiële ruimte. Het blijft van belang om de
ruimtelijke en maatschappelijke groei van de gemeente zo goed als mogelijk te faciliteren in
het licht van de toekomstvisie 2025. In de 2e helft van 2009 maken wij ook een tussenstand
op van hetgeen bereikt is in die toekomstvisie en waarop wij menen dat in de nabije
toekomst nog de focus moet worden gelegd.
Wij nemen ons voor om in het jaarverslag 2009 extra aandacht te besteden aan de behaalde
resultaten gezien tegen het licht van het collegeprogramma 2006-2010. Om daarmee
Dronten begin 2010 in goed bestuur over te dragen aan een volgende gemeenteraad en
college.
Indeling/ leeswijzer van de bestuursrapportage 2009
In hoofdstuk 1 van deze bestuursrapportage wordt ingegaan op hoe wij het tot nu toe hebben
gedaan met betrekking tot de doelen. De doelen uit de programmabegroting 2009 worden
eerst schematisch weergegeven. Daarna volgt voor ieder doel een korte toelichting over de
belangrijkste ontwikkelingen. In tegenstelling tot voorgaand jaar zijn er geen financiële
gevolgen te melden in deze bestuurrapportage waardoor hoofdstuk 2 ‘financiele gevolgen
bestuursrapportage’ is komen te vervallen.
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Hoofdstuk 1: Hoe hebben wij het tot nu toe gedaan.
In de navolgende bladzijden geven wij aan hoe wij het tot nu toe hebben gedaan ten aanzien
van de doelen voor het jaar 2009. Via de bestuursrapportage willen wij u beter op de hoogte
houden van de ontwikkelingen en de voortgang van het geen waartoe in de
programmabegroting 2009 besloten is. In de onderstaande tabel is weergegeven wat de
doelen per programma zijn. Daarnaast zijn eventuele afwijkingen van het going concern
beleid meegenomen.
Omschrijving

Portefeuillehouder

Programma 0 Openbaar bestuur
- Dronten promoten
- Verbeteren dienstverlening (incl. amendement EGEM-I)
- Gezond financieel beleid
- Uitwerken van perspectieven toekomstvisie

A.B.L. de Jonge
A.B.L. de Jonge
F.M. van As
A.B.L. de Jonge

Programma 1 Openbare orde en veiligheid
- Veilig wonen
- Versterken verantwoordelijkheid samenleving voor veiligheid
- Vormgeven regionale brandweer Flevoland
- Motie 15 Opstellen van een plan van aanpak om een besparing te
realiseren op de kosten van vernielingen

A.B.L. de Jonge
A.B.L. de Jonge
A.B.L. de Jonge
A.B.L. de Jonge

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
- Betere ontsluiting van Dronten
- Amendement 2 aanpassing rotondes Gangboord, Gangboord Zuid
en de West

H. Koning
J. Ph. Engelvaart

Programma 3 Economische zaken
- Uitbreiding bedrijventerrein in Biddinghuizen
- Versterken van concurrentiepositie van lokale economie
- Implementatie parkmanagement Poort van Dronten
- Amendement 4 stimulering arbeidsplaatsen
Programma 4 onderwijs
- Amendement 6 Verlengen pilot zorgcoördinatie t/m2009
- Motie 7 Stimuleren en ondersteunen nieuwe en bestaande
initiatieven op het gebied van Brede Scholen
Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn
- Motie 8 Gedeeltelijk continueren activiteiten uit Breedte Sport
Impuls (BSI) 2009
- Motie 13 Al drie jaar achtereen wordt een voordeel behaald op de
kosten voor derden bij het onderhoud van ruimte van tenminste
€ 100.000,-. Van dat voordeel een bedrag van € 75.000,-structureel in de programmabegroting 2009 te verwerken

J. Ph. Engelvaart
J. Ph. Engelvaart
J. Ph. Engelvaart
J. Ph. Engelvaart

H.A. Langeweg
F.M. van As

J. Ph. Engelvaart
J. Ph. Engelvaart /
H.A. Langeweg
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Omschrijving
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
- Voldoende en kwalitatief goede peuterspeelzalen en kinderopvang
- maximale uitstroom en doorstroom WWB genereren
- leefbaarheid in wijken bevorderen
- Motie 10 De inzet van een evenwichtig straathoekwerker op
onregelmatige tijden voor de duur van twee jaar
- Motie 23 Invulling geven aan de gemeentelijke regierol betreffende
het integraal Jeugdbeleid
Programma 7 Volksgezondheid
- Opstellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)
- Gescheiden inzamelen van kunststofverpakkingen
- Implementatie stedelijk waterplan
- Motie 19 Aanbieden van gratis cursussen ten behoeve van
energie-, water- en afvalbesparing
- Motie 24 Een beter duurzaamheidbeleid in de gemeente Dronten

Portefeuillehouder

H.A. Langeweg
H.A. Langeweg
J.Ph. Engelvaart
H.A. Langeweg
H.A. Langeweg

H. Koning
J.Ph. Engelvaart
H. Koning
F.M. van As
F.M. van As

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Gemeentelijke structuurvisie ontwikkelen
- Voortzetten groeimodel gemeente Dronten
- Bestemmingsplan Evenementen Terrein
- Implementatie woonvisie rekeninghoudend met de Toekomstvisie

H. Koning
H. Koning
H. Koning
H. Koning

Programma 9 Algemeen
- Bedrijfsvoering breed

A.B.L. de Jonge

Programma 10 Accommodatiebeleid en –beheer
- Beheer en exploitatie sportaccommodaties
- Uitbreiden schoolvoorzieningen Dronten-West
- Het inzichtelijk maken van en het bevorderen van adequate
huisvestingsmogelijkheden voor welzijnsactiviteiten
- Amendement 12 Voorzieningenniveau Biddinghuizen
- Onderwijsstation in fasen realiseren (aanvulling incl. sporthal)
Paragraaf bedrijfsvoering
- Project SMB
- Planning & Control
- Rechtmatigheid
- Dienstverlening
- Personeelsbeleid
- Informatiebeleid
- Financiën
- Juridische advisering/control
- Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

J. Ph. Engelvaart
F.M. van As
H.A. Langeweg
H.A. Langeweg
F.M. van As

A.B.L. de Jonge
A.B.L. de Jonge
F.M. van As
A.B.L. de Jonge
A.B.L. de Jonge
A.B.L. de Jonge
F.M. van As
A.B.L. de Jonge
A.B.L. de Jonge

In de bladzijden hierna zijn de onderwerpen in de tabel nader toegelicht hoe wij het tot nu toe
gedaan hebben.
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Programma 0 Algemeen bestuur
Dronten Promoten
In juni 2009 heeft u een voortgangsrapportage citymarketing ontvangen. Hierin wordt de
status van de actiepunten uit het jaarprogramma Citymarketing 2009 behandeld. Voor
inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage citymarketing.
Verbetering dienstverlening (incl. amendement EGEM-I)
EGEM-I:
Door een gemeentebreed in- en extern gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) als
indentificatienummer voor de burgers kan eenmalige opvraag van gegevens van burgers en
meervoudig gebruik in het kader van de digitale dienstverlening verder vorm worden
gegeven.
Er is intern invulling gegeven aan de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netwerken
(WION) en per 1 oktober 2009 wordt een aansluiting gerealiseerd op het landelijke
informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)
Invoering (Europese) Dienstenrichtlijn per 28 december 2009. Hiermee wordt op lokaal
niveau uitvoering gegeven aan de inrichting van een Europees bedrijvenloket voor
vergunning aanvragen etc. van buitenlandse ondernemers.
Verbetering dienstverlening
Het dienstverleningsconcept is besproken en naar aanleiding daarvan is besloten u in het
ontwerpstadium te betrekken. Dit is in mei gedaan en dat heeft nieuwe input opgeleverd.
Medio 2009 wordt de projectstructuur voor de projecten dienstverlening en EGEM-i
vereenvoudigd. De afdeling PSZ is opgesplitst in de afdelingen Sociale Zaken en
Publiekszaken, met name ook om in de laatstgenoemde afdeling meer spankracht te krijgen
voor de ontwikkeling voor de ontwikkeling van de dienstverlening.
Het Dienstverleningsconcept zal ook concrete normen gaan bevatten aan de hand waarvan
de kwaliteit van dienstverlening kan worden afgelezen en zal concreter van aard zijn.
De intentie is dat het concept in de tweede helft van dit jaar klaar is (zie ook pagina 19 1e
Financiële rapportage).
Gezond financieel beleid
In de eerste helft van 2009 is naast de jaarrekening 2008, ook de kadernota 2010 opgesteld.
Met de kadernota 2010 was voor de jaren 2010 en verder een solide kader aan u
voorgelegd. In de kadernota 2010 was voorzien in een meerjarenperspectief dat sluitend
was, waarin een deel van de nieuwe beleidswensen was opgenomen, waarin een
bufferruimte zat om recessiegevolgen op te vangen en waarin ruimte werd gehouden voor
een nieuwe raads- en collegeperiode. De effecten uit de meicirculaire algemene uitkering
gemeentefonds hebben een dusdanig negatief effect op het begrotingssaldo dat de
begroting alleen sluitend gemaakt kan worden door gebruik te maken van in de kadernota
2010 beschikbaar gestelde buffers voor de jaren 2009, 2010 en 2011.
Ingaande 2012 is het op dit moment nog niet mogelijk u hier een sluitend beeld te
presenteren. De tijd tussen de behandeling van de 1e financiële rapportage 2009 en de
begroting 2010 willen we gebruiken om meer zicht te krijgen op welke onzekerheden
inmiddels zijn omgebogen in zekerheden. We doelen hier dan vooral op de onzekerheden in
de algemene uitkering gemeentefonds. Daarnaast is het ook reëel te beseffen dat ook de
gemeente Dronten niet ongeschonden door de recessie komt en dat het huidige financiële
perspectief, althans gedeeltelijk, realiteit wordt.
In het laatste geval moeten er maatregelen genomen worden. De komende maanden
moeten we ons beraden op de te nemen maatregelen en wij zullen uw raad hier ook zeker bij
betrekken.
Recessie
Onvoorzien was dat de recessie ook vraagt om nadenken over tegenmaatregelen van de
gemeente. Daartoe heeft een interne werkgroep een voorstel gemaakt dat na het
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zomerreces in bestuurlijke behandeling wordt gebracht. De resultaten van die behandeling
moeten kunnen worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2010.
Uitwerken van perspectieven toekomstvisie
Organiseren Dronten in Debat
Op 11 februari 2009 heeft de bijeenkomst “Dronten in debat” in het teken gestaan van de
millenniumdoelen. De bijeenkomst werd door een groot aantal geïnteresseerden bijgewoond,
waaronder vele bewoners van De Fruithof te Biddinghuizen in het kader van het
Klimaatstraatfeest. Mede door deze bijeenkomst heeft de straat een prijs gewonnen. Het
onderwerp “millennium” doelen heeft er mede toegeleid dat nieuwe initiatieven zijn ontplooid
op weg naar Dronten als “fair-trade gemeente”.
In het najaar van 2009 vindt een volgende “Dronten in debat” plaats.
Implementeren diverse onderdelen van de toekomstvisie
Per perspectief wordt een beeld geschetst van ontwikkelingen die daar binnen passen. De
ervaring leert ook dat er sprake is van overlap. Uiteindelijk gaat het om de samenhang van
alle ontwikkelingen die het totaal beeld van de toekomst van Dronten laat zien. Het visiedocument is dan de verbindende schakel tussen al die ontwikkelingen, initiatieven,
processen, besluiten en realisaties.
In 2009 zijn o.a. de woonvisie en de beleidsnota Oostkant Dronten beleidsnota’s waarin
perspectieven van de toekomstvisie worden verwerkt.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Veilig wonen
Vanaf 2008 voldoen nieuwe plannen aan het Keurmerk Veilig Wonen, zowel op wijk, straat
als op woningniveau. Streefpercentages woningen met keurmerk voor de komende jaren
(oudbouw, nieuwbouw en renovatie, koop en huur): 2009 60%, 2010 80%, 2011 100%. In
2009 wordt steekproefsgewijs in alle segmenten gecontroleerd op het keurmerk.
Versterken verantwoordelijkheid samenleving voor veiligheid
Begin 2009 is begin gemaakt met uitvoering aanbevolen maatregelen voortvloeiend uit
Veiligheids Effect Rapportage Centrum. Rapportage en maatregelen zijn door college in
2008 resp. vastgesteld en overgenomen. Begin 2009 heeft de actualisatie van het ‘actieplan
veiligheid’ plaatsgevonden. Uw raad heeft het plan ter kennisname toegezonden gekregen,
ter voorbereiding op commissie Veiligheid d.d. 2 april 2009. Over de veiligheidsrisico’s door
illegale bewoning zijn met de betrokken partijen gesprekken gevoerd. Deze hebben ertoe
geleid dat de coördinatie nu beter gaat.
Vormgeven regionale brandweer Flevoland
De nulmeting basiszorgniveau is uitgevoerd en vastgesteld, het overdrachtsdossier is
opgesteld en door de raad is in mei besloten alle brandweertaken van de gemeente Dronten
over te dragen aan brandweer Flevoland.
De feitelijke overdracht vindt plaats per 1 juli 2009. Per deze datum zullen de medewerkers
(beroeps en vrijwilligers) aangesteld worden bij brandweer Flevoland. De plaatsing van de
medewerkers in de nieuwe organisatie vindt plaats als alle brandweren in Flevoland zijn
overgegaan (Almere, Lelystad en Zeewolde zijn al overgegaan; Dronten, Noordoostpolder en
(naar verwachting) Urk zullen per 1 juli 2009 overgaan).
Basiselementen voor plaatsing zijn het functieboek en aangegeven belangstelling van de
brandweermensen van brandweer Flevoland voor de diverse functies. De
belangstellingsregistratie zal in juni starten en het proces zal voortduren in het derde
kwartaal 2009. Met de feitelijke overdracht en overgaan in de nieuwe organisatie per 1 juli
2009, is dit doel afgerond. De kosten van het proces zijn opgenomen in het
overdrachtsdossier.
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Motie 15 Opstellen van een plan van aanpak om een besparing te realiseren op de kosten
van vernielingen
Plan van Aanpak vernielingen en uitvoering daarvan is één van de projecten die deel
uitmaken van het door college en raad begin 2009 vastgestelde Programma Jeugd. Veel
acties en maatregelen die straks deel uitmaken van het Plan zijn al in gang gezet en / of
voorbereid.
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Bij dit thema wordt vaak primair gedacht aan de hulpverleningsorganisaties met blauwe
zwaailichten [brandweer/rode kolom; politie/blauwe kolom; ambulance GHOR/witte kolom].
De minst zichtbare kolom is de gemeente (oranje kolom). Samen met de andere kolommen
moeten de gemeenten zich professionaliseren op het vlak van de preparatie en repressie op
rampen en crisissen. In 2008 lag het accent (fictief) op wateroverlast. In 2009 worden
serieuze voorbereidingen getroffen om het hoofd te bieden aan een echte grieppandemie.
De (mogelijke) gevolgen daarvan worden steeds meer zichtbaar en daarmee ook de
noodzaak tot inspanningen om als gemeente op juist hulpverleningspeil te komen. Tot nu toe
is daar feitelijk te weinig capaciteit en budget voor in de organisatie beschikbaar als het er op
aankomt. In de 2e helft maken wij een aantal van die gevolgen en noden inzichtelijk en
bereiden wij een aantal noodzakelijke besluiten op dit vlak voor, ook voor uw raad.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Betere ontsluiting van Dronten
De aanleg van de parallelwegen langs de Hanzeweg kent een tweetal fasen. De eerste fase
wordt in de zomer van 2009 opgeleverd, waardoor vanaf de Ketelweg tot aan Roggebot de
Hanzeweg gevrijwaard wordt van landbouwverkeer. De 2e fase, vanaf de Hogevaart tot aan
de Biddingringweg zal niet in 2009 opgeleverd worden. De door de provincie te verwerven
gronden verloopt op dit moment lastig en er zal vermoedelijk overgegaan worden tot
onteigening. Dit kost de nodige tijd.
De N23 tussen Dronten en Lelystad is inmiddels aanbesteed. De aannemer is gestart met de
voorbereiding van het werk en fysiek zal er naar verwachting eind 2009 gestart worden met
de aanleg van deze wegverbinding. De planning is dat de aanleg van de N23 geen
vertraging zal oplopen door de archeologische vondsten bij de op- en afritten bij Swifterbant.
Bij de realisatie van de N23 is voor Dronten vooral de aansluiting met de Poort van Dronten
van belang. De eerste fase van dit bedrijventerrein wordt op dit moment voorbereid qua
bouwrijpmaken.
Amendement 2 Aanpassing rotondes Gangboord
In 2008 en 2009 is gewerkt aan de voorbereiding van de reconstructie van het Gangboord.
Aanleiding is de onderhoudstoestand van het Gangboord en de verbetering van de
verkeersveiligheid op beide rotondes in combinatie met de gewijzigde beleidsregel fietsers in
de voorrang. De planning is dat het werk in 4 fasen wordt uitgevoerd, waarbij de eerste fase
(aanpassing rotonde Gangboord-Helling en wegvak Gangboord tot aan De Sluis) eind
augustus/begin september 2009 wordt gerealiseerd. De 2e fase betreft de aanpassing van de
rotonde van het Gangboord met de West en wegvak Gangboord tot aan De Sluis. Deze start
in de 2e helft van september. De 3e fase betreft de parallelweg ter hoogte van het AlmereCollege met de aansluiting op de Educalaan. De 4 fase wordt uitgevoerd in het voorjaar van
2010. Dit betreft het weggedeelte van het Gangboord ter hoogte van het politiebureau. Deze
fase wordt in 2010 uitgevoerd vanwege het bouwverkeer dat nog aanwezig is ten behoeve
van de realisatie van de woningen in de Havenkom.
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Parkeerbeleidsplan Dronten (going concern)
Eind 2008 is gestart met de klankbordgroep Parkeerbeleidsplan Dronten-Centrum, nadat
door de gemeenteraad de kaders voor dit beleidsplan zijn vastgesteld. Aanvankelijk was
gepland om in het 2e kwartaal 2009 één en ander op te leveren. Echter de afstemming met
de klankbordgroep kost meer tijd. Uitgangspunt is dat in het 3e kwartaal aan u het
parkeerbeleidsplan wordt aangeboden voor vaststelling.

Programma 3 Economische zaken
Uitbreiding bedrijventerrein in Biddinghuizen
Op 28 oktober 2008 hebben wij besloten de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein in
Biddinghuizen mogelijk te maken. Roelofs & Haase Projectontwikkeling BV wil nieuw
bedrijventerrein ontwikkelen op hun perceel Oldebroekerweg 30 in Biddinghuizen (exclusief
de erven). In het overleg met de directie van Roelofs & Haase staan we op het punt om een
anterieure overeenkomst op te maken. De voorwaarden voor dit contract zijn vastgesteld in
de college vergadering van 16 juni 2009 met uitzondering van een aantal kanttekeningen die
te zijner tijd nader worden uitgewerkt. Vervolgens kan de anterieure overeenkomst definitief
worden gemaakt en kan worden gestart met een ruimtelijke wijzigingsprocedure. Bouw- en
gebruiksrijp maken van het bedrijventerrein verwachten we eind 2010.
Verkoopbedrijventerreinen en stand van de voorraad (going concern)
Voor het jaar 2009 gaan we uit van de verkoop van 6,5 ha. Er hebben intussen 4 transacties
plaatsgevonden met een totale oppervlakte van 0,8 ha.
De voorraad op dit moment is:
Business Zone Delta: 9,8 ha;
Oldebroekerweg: 3,9 ha;
Tarpan: 8,9 ha. Totaal 22,7 ha.
Versterken concurrentiepositie lokale economie
De concurrentiepositie van de lokale economie wordt versterkt door nieuwe werklocaties. De
ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein in Biddinghuizen is in onderzoek. Verder is gestart
met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Dronten. In september wordt een
bestemmingsplan voor kantoorvilla’s in Dronten aan de raad aangeboden. Gelet op de
economische betekenis van een luchthaven in de regio, nemen we ook deel aan de
regionale Alderstafel. Daarnaast wordt in het kader van de ontwikkeling van het subsidieloket
volop gewerkt aan de verbetering van de informatieverstrekking aan ondernemers.
Implementatie Parkmanagement Poort van Dronten
Na de zomervakantie wordt een voorstel voorgelegd aan het college hoe om te gaan met de
realisatie van de eerste fase van Poort van Dronten. In dit voorstel wordt ook aandacht
besteed aan het parkmanagement Poort van Dronten. Overleg hierover heeft met de
ondernemersvereniging plaatsgevonden. Afhankelijk van het besluit van het college wordt
verder gewerkt aan de voorbereiding waarin parkmanagement concreet wordt uitgewerkt.
Amendement 4 Stimulering arbeidsplaatsen
In de begroting zijn er middelen beschikbaar gesteld voor een stimuleringsregeling arbeidsplaatsen. In overleg met deskundigen van de provincie wordt op korte termijn een regeling
opgesteld en aan uw raad aangeboden. De regeling staat geagendeerd voor behandeling in
de raadsvergadering van 29 oktober 2009.
Voortgang economische visie (going concern)
Op 3 februari 2009 heeft het college het projectplan Economische Visie Dronten vastgesteld.
Inmiddels hebben brainstormsessies met de raad en beleidsmedewerkers plaatsgevonden.
Ook zijn interviews met sleutelpersonen uitgevoerd. In juni wordt de balans opgemaakt van
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deze eerste fase en zal een informele terugkoppeling met raadsleden plaatshebben. In de
raadscommissievergadering van september 2009 zal een koersnotitie geagendeerd worden.
De verwachting is dat de visie in het vierde kwartaal 2009 gereed is.

Programma 4 Onderwijs
Amendement 6 Verlengen pilot zorgcoördinatie t/m 2009
De pilot zorgcoördinatie verloopt volgens plan. De zorgcoördinatie kan inmiddels op veel
draagvlak rekenen van het veld. Daarnaast lijkt de zorgcoördinator een belangrijke spilfunctie
te gaan vervullen in het Drontense Centrum voor Jeugd en Gezin.
De handleiding van de zorgcoördinatie voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar is in juni 2009 in het
bestuurlijk overleg jeugd gepresenteerd. In de handleidingen is aandacht voor de “warme
overdracht” van zorgkinderen van voorschoolse voorzieningen naar basisonderwijs en van
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (doorgaande zorglijnen). In het najaar 2009 wordt
de zorgcoördinatie voor de leeftijdsgroep 12+ samen met het veld ontwikkeld.
Ook worden in het najaar 2009 de uitkomsten van de evaluatie van de pilot zorgcoördinatie
(0 – 12 jaar) gepresenteerd. Op basis hiervan wordt een besluit genomen over structurele
inbedding in het Drontense jeugdbeleid en meer specifiek het Drontense Centrum voor
Jeugd en Gezin.
Motie 7 Stimuleren en ondersteunen nieuwe en bestaande initiatieven brede school
In Dronten Centrum is eind maart een “doe-dag” georganiseerd. De kinderen kregen een
cultureel en sportief aanbod voorgeschoteld als kennismaking met de brede school. De
samenwerkende partijen (onderwijs, kinderopvang, Meerpaal, sportservice Flevoland)
hebben mede na aanleiding van de ervaring van de doe-dag een bijdrage gevraagd aan de
gemeente voor de aanstelling van een coördinator brede school.
Deze coördinator heeft een tweeledige opdracht:
1. Op basis van de eerste ervaringen (organisatie doe-dag) de samenwerking uit te breiden
en het aantal activiteiten te vergroten;
2. De ervaringen en samenwerkingsrelaties in te zetten om ook in andere wijken een start
te maken met de ontwikkeling van een brede school.
In augustus zal de coördinator zijn werkzaamheden starten voor een periode van 2 jaar.
In Biddinghuizen hebben de 3 scholen, kinderopvang en Bibliotheek gezamenlijk een
inhoudelijk traject doorlopen om te komen tot een visie op inhoud en samenwerking in het
toekomstig educatief centrum Biddinghuizen (zie ook programma 10).
In Dronten West wordt in het kader van de bouw van de tweede school rekening gehouden
met de visie op de brede school zoals die samen met het veld is vastgesteld. De inhoudelijke
samenwerking van scholen met (kinder)opvang en peuterspeelzaalwerk zijn/ worden
gerealiseerd. Hier speelt de vraag hoe de samenwerking verstevigd kan worden door de
nieuw te plannen onderwijshuisvesting (zie ook programma 10).

Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn
Motie 8 Deels continueren BSI (Brede Sport Impuls)
De gedeeltelijke continuering van de sportimpuls is voor het jaar 2009 gerealiseerd. Met
deze impuls wordt gewerkt aan de versterking van de sportbesturen, deskundigheidsbevordering en goed omgaan met vrijwilligers. In de kadernota 2010 is dit opgenomen onder
de post WMO over continuering na 2009.
Motie 13 Al drie jaar achtereen wordt een voordeel behaald op de kosten voor derden bij het
onderhoud van ruimte van tenminste € 100.000,-. Van dat voordeel een bedrag van €
75.000,00 structureel in de programmabegroting 2009 te verwerken
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De raad heeft motie 13 omtrent overblijvende budgetten groenonderhoud tijdens in de
raadsvergadering van 26 juni 2008 aangenomen. Het college heeft daarop in een brief
gereageerd. Deze is besproken in de gemeenteraad van 6 november. Daarop heeft de raad
een amendement ingebracht dat vervolgens is aangenomen. Het amendement hield in dat er
een € 35.000 wordt doorgevoerd op groenonderhoud. In de begroting is dit verwerkt op de
onderdelen groenonderhoud industrieterreinen (€20.000) en onderhoud watergangen
€15.000. De bedragen zijn in de begroting verwerkt.
Speelbeleidsplan (going concern)
In 2008 is de 1e tranche van het speelbeleidsplan uitgevoerd. In 2009 is gestart met een EUaanbesteding voor de selectie van leveranciers en aannemers voor de verdere uitvoering
van het speelbeleidsplan. In het 3e en 4e kwartaal 2009 zullen naar verwachting nog een
aantal deelplannen gerealiseerd worden.
Kunst en cultuur (going concern)
In 2008 is een beheerplan kunst in de openbare ruimte opgesteld. Met ingang van 2009
wordt het beheerplan uitgevoerd en wordt achterstallig onderhoud weggewerkt.
Verschillende organisaties krijgen een subsidie voor activiteiten op het terrein van kunst en
cultuur: De Meerpaal, FlevoMeer bibliotheek, XL de Ateliers, Apollo Ensemble, Kunstenaars
Vereniging Flevoland en anderen. Gegraveerde ruiten van de Ichthus kerk zijn hersteld, er is
een kunstwerk (“Burlboeien” van Rob van den Broek) geplaatst aan Het Gangboord in
Dronten en er is budget gerealiseerd voor het realiseren van kunst in de nieuwe wijken De
Gilden (Dronten) en De Graafschap (Biddinghuizen).
Bomenbeheerplan (going concern)
Het bomenbeleids en -beheerplan wordt opgestart in het 3e kwartaal 2009. Afspraak is dat
eerst door B&W het groenbeheerplan dient te worden vastgesteld. Dit staat gepland voor juni
2009. Door de gemeenteraad is in februari ingestemd met de uitwerking van het
beheerscenario 1. De verdere uitwerking hiervan is gemandateerd aan het college van B&W.
Voortgang Oostkantvisie (going concern)
In januari 2009 is een concept eindversie van de SVOD geproduceerd, waarin de redactie en
het merendeel van de opmerkingen van de diverse overleggroepen zijn verwerkt. Tevens is
de planning voor de afronding van de studie opgesteld. Deze conceptversie is aan het
college van B&W gepresenteerd en vervolgens voor een laatste schriftelijke reactieronde
naar de themagroepen verstuurd. Daarnaast heeft de gemeenteraad kennis kunnen nemen
van de concept versie en hebben er ter toetsing van inhoud en totstandkoming zogenaamde
oostkantgesprekken plaatsgevonden. Na afloop van deze activiteiten en de daaruit
voortvloeiende verwerking van alle opmerkingen is de definitieve versie geconcipieerd ten
behoeve van een tervisielegging van 6 weken. In de tot nu toe ontvangen zienswijzen valt op
dat men zeer positief op het totstandkomingsproces heeft gereageerd. Thans kan gewerkt
worden aan de verdere afronding van de SVOD (vaststelling door de raad in november
2009).
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Voldoende en kwalitatief goede peuterspeelzalen/kinderopvang
De nota peuterspeelzaalwerk is gereed en vastgesteld door college. De nieuwe verordening
peuterspeelzaalwerk is vastgesteld door de raad. In 2009 wordt ook nog het vernieuwde
handhavingsbeleid (kwaliteit) aangeboden aan het college. Uitbreiding bereik peuterspeelzaalwerk is bij amendement gehonoreerd bij de kadernota 2010.
Maximale uitstroom/doorstroom WWB
De bestandsanalyse WWB is november 2008 afgerond. De analyse is belangrijke input
geweest voor de Europese aanbesteding van de reïntegratie- en inburgeringstrajecten.
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Hierdoor konden gerichter trajecten ingekocht worden. Met de bestandsanalyse en de
gerichter ingekochte trajecten is de afdeling PSZ nu beter in staat de uit- en doorstroom van
klanten te monitoren. Voor deze monitoring wordt momenteel gewerkt aan een goede
invoering van en koppeling met de bestaande GWS applicatie. Het behalen van een
maximale uit- en doorstroom is een doorlopend actiepunt van PSZ waaraan geen einddatum
zit. De bezetting bij PSZ blijft een kritiek punt om dit actiepunt te realiseren.
Eind 2008 is er een inventarisatie gemaakt van de uitgangspunten die aan onze
verordeningen én de verordeningen van zes vergelijkbare gemeenten ten grondslag liggen.
Op 30 december 2008 is verslag gedaan van de bevindingen in het “Voortschrijdend
inventarisatiedocument werk en bijstand, gemeente Dronten”.
Op basis van het inventarisatiedocument heeft op 16 april 2009 een interne,
meningsvormende Workshop plaatsgevonden over huidige en gewenste uitgangspunten
voor uitvoering van de WWB in Dronten. De resultaten van het inventarisatiedocument en de
workshop hebben geleid tot een beleidslijn die rond de zomer 2009 wordt voorgelegd aan
B&W. De pilot toonkamer ligt nog steeds stil. Verplichte invoerdatum 1 januari 2010. Volgens
UWV werkbedrijf directie is een eigen front office in Dronten niet haalbaar. Inrichting
toonkamer blijft vooralsnog conflicteren met doelstelling Gemeente geeft Antwoord. Met
toonkamer/Reko partners wordt nog gezocht naar praktische invulling dienstverleningsconcept.
Leefbaarheid wijken bevorderen
In mei zijn de definitieve resultaten van de Lemon meting bekend geworden. In de maanden
daarna worden deze geanalyseerd en kan actie gezet worden op die onderwerpen die
aandacht verdienen.
Herziening hondenbeleid (going concern)
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de herziening van het hondenbeleid. De
besluitvorming in het College zal niet in juli plaatsvinden maar in oktober 2009. Dit wordt
veroorzaakt door een wat bredere aanpak, bewoners worden betrokken alsmede de twee
nieuwe milieuagenten.
Motie 10 Inzet van een extra straathoekwerker
Na akkoord van het college op het plan van aanpak straathoekwerk van De Meerpaal is de
tijdelijke extra straathoekwerker op 14 april 2009 in dienst gekomen van De Meerpaal. Het
dienstverband loopt door tot 24 maanden na 14 april 2009. In totaal is er 100.000 euro
beschikbaar voor die 24 maanden extra straathoekwerk.
Motie 23 Regierol betreffende het integraal jeugdbeleid
In de ontwikkeling van de regierol rond jeugdbeleid zijn de volgende stappen gezet sinds het
voorjaar van 2008:
Programma Jeugd is vastgesteld
• Een ambtelijke werkgroep heeft het document ‘Programma Jeugd’ opgesteld. In dit
Programma worden tien projecten beschreven. Inhoud en samenhang worden hier (in
ieder geval op papier) adequaat in verband gebracht met organisatie en
bedrijfsvoering.
• Het Programma Jeugd is van input voorzien door een twintigtal partners uit het veld
van onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, sport, cultuur, veiligheid, kinderopvang
tot welzijn.
Gemeente en partners zijn geposititioneerd
• Bovengenoemde partners vormen samen met de gemeente een stabiel
overlegplatform in het driemaandelijkse ‘Bestuurlijk Overleg Jeugd’.
• Het Programma is op 24 maart 2009 vastgesteld door de gemeenteraad.
Er is een financiële basis
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•

In de kadernota van 2010 wordt voorgesteld middelen te reserveren voor het
Programma Jeugd. De bedoeling is dat ± 10% van het budget voor het Programma
Jeugd uit eigen middelen gefinancierd wordt naast de brede doeluitkering van het rijk.
Randvoorwaarden voor regievoering en integraal werken staan
• Er zijn doelen, er zijn middelen en er zijn platforms. Daarmee zijn de belangrijkste
randvoorwaarden gecreëerd om de regierol verder vorm te gaan geven.
• Om de verdere uitvoering – voor een klein deel door gemeentelijke afdelingen, voor
een groot deel door externen – mogelijk te maken, is een integrale, werkwijze
noodzakelijk.
Ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding WMO (going concern)
Op 26 mei is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waarbij gemeente/DBO/SBA en
Onder Dak kennis namen van de recente ontwikkelingen en spraken over toekomstgerichte
activiteiten. In september 2009 zal met de professionele aanbieders van WMO diensten
worden gesproken. Daarna wordt een zienswijze op papier gezet.
Werkleerplicht jongeren tot 27 jaar WWB – RMC (going concern)
Deze jongeren (die voor een deel eerder onder de WWB vielen) worden uit de WWB gehaald
en krijgen een inkomen uit deze regeling. Daarnaast krijgen ze dan een opleiding en/of een
stage/werkplek. Deze regeling heeft andere inkomensnormen dan de WWB en kent
bijvoorbeeld geen vermogenstoets. Het wetsvoorstel is de Eerste Kamer gepasseerd.
Invoering van de wet en de uitwerking wordt ter hand genomen.

Programma 7 Volksgezondheid
Opstellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)
Vanwege de komst van de wet gemeentelijke watertaken (jan 2008) heeft de gemeente
naast de zorgplicht voor afvalwater er twee zorgplichten bij gekregen. De zorgplicht voor
regenwater en de zorgplicht voor grondwater. Deze zaken worden opgenomen in een op te
stellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan(vGRP). In 2010 wordt de tarifering gewijzigd,
hiervoor wordt in juli 2009 een notitie opgesteld, welke in de raad van oktober wordt
behandeld. Vervolgens wordt er een notitie invulling van de zorgplichten(hemel- en
grondwater) medio oktober opgeleverd, welke ook in de raad wordt behandeld. De notities
worden verweven in het vGRP dat in september 2010 in de raad zal verschijnen, zodat het
vGRP per 1 jan 2011 in werking kan treden.
Gescheiden inzamelen van kunststofverpakkingen
De voorbereidingen voor gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen zijn gestart. De
landelijke ontwikkelingen zijn en worden gevolgd. Een werkgroep is ingesteld en is gestart
met het in beeld brengen van de wijze van inzameling (eerste zoekrichting is huis aan huis
met eigen middelen), communicatie, kosten, aanvragen van landelijke subsidies en
introductie. Doel is de laatste maanden van 2009 te starten met het gescheiden inzamelen;
landelijk moeten per 1 januari 2010 de kunststof verpakkingen gescheiden worden.
Implementatie stedelijk waterplan
In 2006 is door de Raad het stedelijk Waterplan van de gemeente Dronten vastgesteld. Het
doel van het plan is het verbeteren van de waterkwaliteit de ecologische waarden en het
opwaarderen van de beleving- en recreatief gebruik van het water.
Voor de uitvoering van een deel van de genoemde werken uit het Waterplan, aanleg van
natuurvriendelijke oevers en de aanleg van de waterpartij Tarpan, is middels de KRWsynergieprojecten subsidie bij het Rijk aangevraagd. Voor het project natuurvriendelijke
oevers wordt door het Rijk maximaal € 60.000,00 verleend en voor het project aanleg
waterpartij Tarpan geldt een maximale subsidie bijdrage van € 210.000,00.
Aangezien de projecten bijdragen aan de maatregelen gesteld in het stedelijk waterplan,
opgesteld door gemeente en het waterschap, stelt het waterschap Zuiderzeeland een bedrag
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van maximaal € 70.000,00 voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een bedrag van
maximaal € 245.000,00 voor de aanleg van de waterpartij Tarpan ter beschikking.
Voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers zal de gemeente de middelen financieren
uit het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan(vGRP)
Er vindt dit jaar nog een inventarisatie plaats om te bekijken welke genoemde oevers uit het
Waterplan in aanmerking komen voor een natuurvriendelijke aanleg. In 2010 worden de
locaties voorbereid en na beschikking komen van de middelen, uit het vGRP, in 2011
uitgevoerd. De waterpartij Tarpan wordt in 2009 voorbereid en de uitvoering staat gepland in
2010. Met deze activiteiten heeft de gemeente haar activiteiten uit het Stedelijk Waterplan
goeddeels uitgevoerd.
Motie 19 Aanbieden van gratis cursussen ten behoeve van energie-, water- en
afvalbesparing
Zie motie 24 Een beter duurzaamheidbeleid in de gemeente Dronten
Motie 24 Een beter duurzaamheidbeleid in de gemeente Dronten
Eind 2008 heeft de gemeente Dronten besloten millennium gemeente te worden. Dronten
gaat voor twee doelen: ‘duurzaamheid’ en ‘fair trade’ (ook opgenomen in de kadernota
2010). In een Raadsspecial en een B&W-special is een eerste inventarisatie gemaakt van
onderwerpen die een plek kunnen krijgen in het op te stellen actieplan. Financiering van een
deel van de onderwerpen is afhankelijk van het ter beschikking komen van rijkssubsidie
(SLOK). Deze subsidiepot bleek al zeer snel leeg te zijn. Toch is besloten om de
subsidievraag alsnog in te dienen, met het oog op mogelijke aanvulling van de subsidie in
een later stadium.
De planning is om het derde en vierde kwartaal 2009 te besteden aan het opstellen van een
actieplan millennium gemeente. In dit plan wordt onze positie bepaald: Waar staat Dronten
nu, waar willen we staan in 2025 en hoe gaan we dat bereiken. De werkvelden die we op dit
moment onderkennen zijn;
- ondernemen en werken;
- mobiliteit;
- wonen;
- ruimtelijke ordening en klimaat;
- gemeentelijke organisatie.
Voor 2010 wordt het beschikbaar gestelde bedrag van € 100.000,00 gekoppeld aan concrete
acties door, met en voor de Dronter samenleving. In dit actieplan wordt beoordeeld of het
aanbieden van gratis cursussen ten behoeve van energie-, water- en afval besparing (motie
raad op kadernota 2009 nummer 19) van toegevoegde waarde is.
Integraal vergunningverlening (going concern)
Het doel van minister Cramer blijft het invoeren van de Omgevingsvergunning per 1 januari
2010. Of dit doel gehaald wordt mag op zijn minst betwijfeld worden. Als de datum blijft
staan, gaat het in ieder geval om gedeeltelijke invoering. De onzekerheden maken het
voorbereiden van de organisatie op de komst van de Omgevingsvergunning volgens het
daarvoor opgestelde plan moeilijk. De zaken waarover wel zekerheid bestaat zijn in ieder
geval voor een groot deel geregeld. Naar verwachting geeft het ministerie uiterlijk op 1 juli
2009 duidelijkheid.
Voor ons betekent dit dat we ofwel een sprint in moeten zetten in het 3e en 4e kwartaal, ofwel
dat we rustig verder kunnen gaan met implementeren en een aantal acties uit kunnen stellen
tot 2010.
Uitwerken nota toekomstperspectief Begraafplaats (going concern)
Het uitwerken van de onderdelen laat nog op zich wachten. Dit wordt veroorzaakt doordat
die nieuwe Wet op de Lijkbezorging nog steeds niet door de kamer is vastgesteld en daarop
volgend ook de VNG modelverordening. We hopen dat de vaststelling nog dit jaar zal
plaatsvinden. Planning wordt verschoven van juli 2009 tot december 2009.
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Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Gemeentelijke structuurvisie ontwikkelen
Een voorstel omtrent de aanpak en de te volgen werkwijze is inmiddels aan u voorgelegd.
Het projectplan is door het college vastgesteld en de eerste bijeenkomsten met de interne
denktank hebben reeds plaatsgevonden. Op ons verzoek heeft de provincie aangegeven
graag van begin af aan mee te willen denken in het proces. De provincie heeft de afgelopen
maanden ook aangegeven meer ambtelijke capaciteit beschikbaar te hebben voor de
“Drontense” bestemmingsplannen.
Voortzetten groeimodel gemeente Dronten
In het eerste kwartaal zijn 168 nieuwbouwwoningen opgeleverd (waarvan 8
recreatiewoningen). 12 woningen zijn onttrokken aan de voorraad. Het tweede kwartaal zijn
41 woningen opgeleverd. Naast de woningen in De Gilden, zijn ook de woningen in het
project Ark/Regenboog gereed gemeld.
Op 1 juli 2009 had de gemeente Dronten 39.379 inwoners, dat zijn er 188 meer dan op 1
januari 2009. Aardig daarbij is om te vermelden dat Biddinghuizen inmiddels 6.039 inwoners
heeft en daarmee voor het eerst sinds 2005 weer boven de grens van 6.000 inwoners zit.
Vooral de oplevering van De Tas en de renovatie van De Voor e.o. heeft tot extra inwoners
geleid.
Bestemmingsplan evenemententerrein
Op 26 februari 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de richtlijnen voor de MER en de
kaderstelling voor het bestemmingsplan. Vervolgens zijn de initiatiefnemers (SBA en
Stichting NET) aan de slag gegaan met het opstellen van het bestemmingsplan, MER en
beeldkwaliteitsplan. In zeer korte tijd zijn deze producten in goed overleg met de gemeente
tot stand gekomen. Op 14 juli 2009 heeft het college ingestemd met het ontwerp
bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteitsplan. Van 24 juli tot en met 3 september 2009
liggen deze ter inzage.
Implementatie woonvisie rekeninghoudend met toekomstvisie
De resultaten van het woningmarktonderzoek zijn bekend en in april aan de raadscommissie
gepresenteerd. De afgelopen maanden heeft de vertaalslag plaatsgevonden van de
onderzoeksresultaten naar de visie. Hiertoe is o.a. overleg met externe marktpartijen
gevoerd. De concept visie is in juli door het college vastgesteld en aan u voorgelegd ter
bespreking. Na de zomer vindt besluitvorming door de raad plaats.
TNT Dronten-centrum (going concern)
De gemeente Dronten is al geruime tijd bezig met de verwerving van het TNT-pand aan de
Schans te Dronten. In 2009 zijn flinke vorderingen gemaakt. In juni 2009 is het pand formeel
eigendom geworden van de gemeente Dronten. De afspraak met TNT is, dat zij tot 1 januari
2010 gebruik mogen maken van deze locatie. Vanaf die datum zal er gestart worden met de
sloop van het pand en zal gestart worden met de realisatie van de beoogde bestemming,
namelijk ruim 100 parkeerplaatsen. De definitieve afwikkeling van de schadeloosstelling
wordt verwacht in september 2009.

Programma 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Uitbreiding formatie maatschappelijke ontwikkeling
Inmiddels is de capaciteit op het terrein onderwijs en jeugd uitgebreid. Het effect hiervan kan
pas in het 4e kwartaal beoordeeld worden. Dit veld is volop in beweging en de verwachting is
dat er meer taken voor de gemeentelijke overheid bijkomen; denk bijvoorbeeld aan de Wet
Investering Jongeren (WIJ). Daarnaast is er nog steeds onvoldoende capaciteit op het
gebied werk, inkomen en zorg. Zowel rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning als
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de Wet Werk en Bijstand zijn er veel ontwikkelingen gaande, waarvoor extra capaciteit nodig
is.
Programma 10 Accommodatiebeleid en beheer
Beheer en exploitatie sportaccommodaties
In 2008 is een plan van aanpak geschreven en geaccordeerd over het toekomstige
sportbeheer. In 2009 is gestart met de uitvoering van dit plan van aanpak. Voor de eerste
fase (ontwikkeling visie op de toekomstige structuur) is een externe partij ingehuurd. De
afronding van de eerste fase zal in het najaar van 2009 plaatsvinden door middel van een
raadsbesluit. Inmiddels is het huidige contract met Optisport voor het beheer en exploitatie
van de gemeentelijke sportaccommodaties opgezegd.
Uitbreiden schoolvoorzieningen Dronten West
Er wordt een besluit voorbereid over de locatie voor de tweede school in Dronten West.
Hierbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met de verkeerssituatie en duurzaamheid.
Onderzocht wordt of het in het kader van brede school ontwikkeling wenselijk is de
accommodatie voor opvang en peuterspeelzaalwerk in de nabijheid van de scholen te laten
huisvesten. In het najaar wordt een begin gemaakt met het Programma van Eisen.
Inzichtelijk maken / bevorderen van huisvesting welzijn activiteiten
Het IHP welzijn wordt na de zomer van 2009 opgepakt. Er is nog geen indicatie te geven van
de kosten.
Amendement 12 Voorzieningenniveau Biddinghuizen
De scholen hebben met de bibliotheek en kinderopvang een inhoudelijk traject doorlopen dat
heeft geleid tot een eerste concept (vlekkenplan) voor het educatieve centrum.
De ruimtelijke verkenning is na het afwegen van diverse varianten en na het beluisteren van
alle argumenten afgerond.
De besprekingen met OFW leiden tot een globale overeenkomst met onderwerpen waarover
nadere afspraken moeten worden gemaakt.
Voor de exploitatie en het facilitair beheer is de Meerpaal besprekingen gestart met de
diverse partijen.
De verslagen van de kerngroepbijeenkomsten liggen ter inzage voor de raad, daarnaast
wordt per kwartaal aan de raad een voortgangsverslag aangeboden.
In het najaar wordt een voorstel aan de raad aangeboden.
Onderwijsstation
In oktober 2008 heeft de raad een besluit genomen ten aanzien van de onderwijslocatie voor
het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs nabij het station. In afwachting van de
“Notitie Koers en Keuzes over het Hanzekwartier”, waar stedenbouwkundige kaders
gegeven kunnen worden voor het Voorlopig Ontwerp van de gebouwen (oktober / november
2009), wordt met de scholen gesproken over het definitieve leerlingenaantal en het daaraan
gelieerde bruto vloeroppervlak, de benutting van het gebouw voor de omgeving, inrichting
van de fysieke ruimte, sport en aanvullende wensen. De scholen hebben ICS ingeschakeld
om het onderwijskundig concept, het programma van eisen en de architecten selectie voor te
bereiden. Naar verwachting zal in oktober/november 2009 de architect van de scholen
starten met het Voorlopig Ontwerp. Er is sprake van een duaal traject waarbij uitwisseling
tussen de ontwikkeling van de stedenbouwkundige kaders en het onderwijsconcept zal
leiden tot het Voorlopig Ontwerp van het onderwijsgebouw dat ter goedkeuring in het
voorjaar van 2010 aan de raad zal worden voorgelegd.
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Paragraaf bedrijfsvoering
Project SMB
Zie monitor taakstellingen in de 1e financiële rapportage 2009, die eerder aan u is
toegezonden.
Bedrijfsvoering breed
Uitbesteden ICT
In april 2009 is Inter Access gestart, hiermee is de uitbesteding van de ICT een feit.
Risicomanagement
De door de raad in juni 2009 vastgestelde notitie over risicomanagement is de basis gelegd
voor verdere inventarisatie van de risico’s die moet leiden tot een goede beheersing van de
risico’s en de indekking in het weerstandsvermogen van eventuele financiële gevolgen van
de risico’s.
Planning & Control
De producten uit de budgetcyclus worden doorlopend door de daarvoor ingestelde
werkgroep geëvalueerd. De accountant heeft in het accountantsverslag van 2008
aangegeven dat er positieve slagen zijn gemaakt ten aanzien van de producten kadernota
en de programmabegroting. Ook deze producten zullen in een groeiproces verder verbeterd
worden zodat het mogelijk is om de verdere producten (bestuurs-/financiële rapportages en
jaarrekening) met betrekking tot analyses beter uit de verf te laten komen.
Rechtmatigheid
Het jaar 2008 was het streven om een verklaring te krijgen rondom rechtmatigheid. Dat het
een goedkeurende verklaring zou worden was waar wij op hadden gehoopt maar niet op
hadden gerekend omdat wij lopende het jaar 2008 intensief bezig zijn gegaan om de
processen en controles te structureren. Aan het proces heeft de gehele organisatie positief
meegewerkt. Nu is het zo dat kampioen worden makkelijker is dan kampioen blijven. De
opmerking van de accountant, in het accountantsverslag over 2008, rondom borging van
rechtmatigheid in processen, controles, archivering en tijd is daarom terecht. Intern hebben wij
dan ook actie voor het jaar 2009 ondernomen om het onderdeel rechtmatigheid verder te
borgen en uit te bouwen. Dit is mogelijk omdat formatie binnen de gehele organisatie is
vrijgespeeld c.q. processen zijn gestructureerd om aan de eisen van een
rechtmatigheidverklaring te kunnen voldoen. Met betrekking tot dit onderwerp is er nauw
contact met onze accountant.
Dienstverlening
Zie programma 0.
Personeelsbeleid
a. Functiewaardering
De bezwarenprocedure is afgerond. In mei 2009 zijn de collegebesluiten naar de
medewerkers, die bezwaar hebben gemaakt, verzonden. 27 medewerkers (22 functies)
hebben bezwaar gemaakt. Voor 3 medewerkers is het bezwaar gehonoreerd.
b. Strategisch HRM beleid
Met behulp van een extern bureau, Inquanta, is een inventarisatie gemaakt hoe wij het beste
vorm kunnen geven aan een brede en integrale benadering van de gehele HR-discipline,
uitgewerkt in een vierjarenplan. De basis voor dit beleid wordt neergelegd in een breed
gedragen notitie die tot stand kwam met inbreng van directie, management,
ondernemings-raad en interne deskundigen. Inmiddels zijn rondom drie thema’s
projectgroepen gevormd die aan het werk gaan met 1) leiderschap, 2) vitaliteit en 3)
ontwikkeling. In de tweede helft van dit jaar wordt concreet invulling gegeven aan deze
projecten.
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Vanuit de organisatie worden uitdrukkelijk initiatieven genomen om samen te werken met
andere gemeenten bij de ontwikkeling van HRM beleid. Met 15 gemeenten rond Zwolle is
er een intentieovereenkomst en met diverse organisaties in de polder lopen al
samenwerkingsacties.
c. Bezoldigingsverordening
Door de personeelsmedewerkers is een inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke
aanpassingen van onze uit 1998 stammende, bezoldigingsverordening. Met behulp van
een format van de VNG is een concept verordening gereed. Het concept wordt
besproken met directie en management en het Georganiseerd Overleg.
d. Stagebeleid
De procedure voor het stagebeleid is beschreven. Er worden meer gericht stagiairs
geworven voor specifieke opdrachten. Op de website is hiervoor ruimte gemaakt.
Inmiddels heeft dit geresulteerd in een aantal goede stagiairs.
e. Organisatieontwikkeling
Visie op de ontwikkelingen in de organisatie leidt tot diverse veranderingen in de
organisatie. De HRM adviseurs worden betrokken bij de realisatie van dienstverlening /
EGEM-i. Immers deze projecten hebben gevolgen voor personeel en functies. Over de
splitsing van de afdeling PSZ heeft de HRM adviseur geadviseerd. Over de SMBtrajecten is recent door de controller naar de gemeenteraad gerapporteerd.
f. Integriteitbeleid
Het integriteitbeleid heeft aandacht in de organisatie en komt in 2e helft 2009 thematisch
aan de orde in de hele organisatie.
Financiën
Zie programma 0 “Een gezond financieel beleid”.
Juridische advisering/control
Een toenemende juridisering van de maatschappij en een mondige burger leidt tot meer
contacten met burgers, vooral in de vorm van bezwaarschriften en klachten. De mogelijkheid
van mediation is in dat kader onderwerp van onderzoek. Het in een vroeg stadium juridisch
toetsen van in voorbereiding zijnde besluiten zien wij als een belangrijk instrument om de
juridische kwaliteit van de gemeentelijke organisatie te handhaven en daar waar mogelijk te
verbeteren.
Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
In het 2e kwartaal 2009 is het onderzoek gestart naar de doelmatigheid van het
wegenbeheer bij de afdeling RIB.
De onderzoeksvragen hebben betrekking op de uitvoering van het beleids- en beheerplan
wegen 2006-2010. De onderzoeksrapportage wordt in september aan het college
aangeboden. Ook de raad en rekenkamercommissie krijgen het rapport aangeboden.
In september 2009 start het onderzoek naar het aanbestedingsbeleid. In dit onderzoek
worden ook de aandachtspunten van de accountant inzake rechtmatigheid meegenomen.
Verbeterplan 213a onderzoek Wijk- en buurtbeheer (going concern)
De aanbevelingen zijn verwerkt in het WMO uitvoeringsprogramma beleidsthema 1
“Samenleven in wijk en buurt” die in juni aan het college is aangeboden en vervolgens ter
informatie naar de raad zal worden gestuurd als onderdeel van de uitwerking WMO thema 1
“Samenleven in wijk en buurt”.
Onderzoek 213a WMO (going concern)
Het verbeterplan WMO naar aanleiding van conclusies en aanbevelingen onderzoek Contain
zal in september 2009 naar het college gaan.
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