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Inleiding.
In juli 2007 heeft de raad bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2007 een motie
aangenomen waarin is gevraagd het proces en de inhoud van de begrotingscyclus te
verbeteren door onder andere meer aandacht te geven aan speerpunten van beleid.
In februari 2008 heeft de raad naar aanleiding van deze motie de begrotingscyclus nieuwe
stijl aangenomen. Deze bestuursrapportage is één van de producten uit de nieuwe
begrotingscyclus.
De plaats van de bestuursrapportage binnen de nieuwe begrotingscyclus
In de vorige begrotingscyclus bestond de voorjaarsnota uit een kadernota voor het komende
begrotingsjaar, een tussentijdse rapportage over het vastgestelde beleid en financieel over
de eerste 4 maanden van het huidige begrotingsjaar. In de nieuwe begrotingscyclus is de
voorjaarsnota uitsluitend de kadernota voor het komende begrotingsjaar. Dit is het moment
voor de raad om beleidskeuzes voor het komende jaar te maken.
De najaarsnota (tussentijdse rapportage over de eerste 8 maanden) werd in de vorige cyclus
behandeld na de begroting voor het komende jaar. In de voor- en najaarsnota ‘oude stijl’ was
de ervaring dat de rapportage over de voortgang van het vastgestelde beleid in deze
producten onderbelicht bleef. De tussentijdse rapportages over het vastgestelde beleid (uit
voor- en najaarsnota) zijn vervangen door één tussentijdse rapportage, de
bestuursrapportage. Deze bestuursrapportage gaat over de voortgang van het vastgestelde
beleid over de 1e 5 maanden van het jaar.
Daarnaast komen er jaarlijks 2 financiële rapportages. De eerste financiële rapportage gaat
over de eerste vijf maanden van het jaar. Deze wordt gelijktijdig met de bestuursrapportage
behandeld. De eventuele financiële effecten van de bestuursrapportage worden dan ook
verwerkt in de eerste financiële rapportage. In december wordt dan nog een tweede
financiële rapportage aan de raad aangeboden waarin onder andere de consequenties van
de septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds worden opgenomen.
Door de bestuursrapportage wordt meer inzicht gegeven in speerpunten
De inhoud van de producten uit de begrotingscyclus zijn nu meer toegespitst op de
voortgang van de speerpunten van beleid. In de kadernota wordt per programma vastgelegd
welke maatschappelijke effecten bereikt worden. Dit wordt in de begroting uitgewerkt in
activiteiten en financiële consequenties. Hiermee worden de 3 W-vragen beantwoord. De
voortgang op deze speerpunten komt ook terug in de bestuursrapportage.
Basis van de bestuursrapportage 2008
De speerpunten 2008 zijn niet expliciet benoemd omdat voor het jaar 2008 er geen
kadernota is en de programmabegroting nog geënt is op de oude budgetcyclus. Voor de
bestuurrapportage 2008 zijn de speerpunten meegenomen zoals deze benoemd zijn door
het college. Deze zijn tevens verwerkt in de managementrapportage. Het betreffen hier de
belangrijkste punten waarop gestuurd wordt naast het going concern. Eventuele afwijkingen
in het going concern beleid zijn ook meegenomen.
Indeling/ leeswijzer van de bestuursrapportage 2008
Na de inleiding wordt in hoofdstuk 1 van deze bestuursrapportage ingegaan op hoe wij het
tot nu toe hebben gedaan met betrekking tot de speerpunten. De speerpunten worden eerst
schematisch weergegeven. Daarna volgt voor ieder speerpunt een korte toelichting. De
werkelijke uitvoering van de speerpunten is niet altijd zoals vooraf werd aangenomen. Op
enkele punten is het nodig dat een (financiële) bijstelling plaats vindt om het gewenste
resultaat te realiseren. In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de financiële gevolgen van
deze bestuursrapportage. Deze financiële gevolgen zullen worden meegenomen in de 1e
financiële rapportage die gelijktijdig met deze bestuursrapportage wordt behandeld in
september 2008.
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Hoofdstuk 1: Hoe hebben wij het tot nu toe gedaan.
In de navolgende bladzijde geven wij aan hoe wij het tot nu toe hebben gedaan ten aanzien
van de speerpunten voor het jaar 2008. Zoals aangegeven in de inleiding zijn de
speerpunten 2008 niet expliciet benoemd omdat voor het jaar 2008 er geen kadernota is en
de programmabegroting nog geënt is op de oude budgetcyclus. Via de nieuwe lijn
(waaronder de bestuursrapportage) willen wij u beter op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en de voortgang van hetgeen waartoe besloten is. In de onderstaande tabel
is weergegeven wat de onderwerpen zijn waarop wij sturen, naast het going concern. De
afwijkingen van going concern zijn tevens meegenomen.
Omschrijving

Portefeuillehouder

Programma 0 Openbaar bestuur
- Citymarketing

A.B.L. de Jonge

Programma 1 Openbare orde en veiligheid
- Politiekeurmerk Veilig wonen
- Actieplan veiligheid actualiseren en continueren
- Integrale vergunningverlening
- Gebiedsgericht veiligheidsbeleid
- Evenementenbeleid

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

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
- N23
- Hanzelijn
- Uitvoeringsplan GVVP
- Reclameborden i.k.v. onderhoud abri’s
- Vervanging abri’s
- Aanbesteding groot onderhoudsprogramma openbare verlichting
- Parkeervisie Dronten
- Opstellen gladheidsbestrijdingsplan en evaluatie

H. Koning
H. Koning
H. Koning
J. Ph. Engelvaart
H. Koning
J. Ph. Engelvaart
J. Ph. Engelvaart
J. Ph. Engelvaart

Programma 3 Economische zaken
- Verkoop bedrijventerreinen
- Voorraad bedrijventerreinen

J. Ph. Engelvaart
J. Ph. Engelvaart

Programma 4 onderwijs
- Vormgeven regierol om schooluitval terug te dringen
- Vormgeving regierol om aantal jongeren onder de 18 jaar zonder
startkwalificatie terug te dringen
- analyse aangepast leerlingenvervoer
Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn
- Uitvoering van lessen op het gebied van muziek, drama, dans,
beeldende kunst en audiovisuele kunst (CKV) conform
uitvoeringsovereenkomst 2008 met de Meerpaal
- Uitvoering van ouderen- en jongerenwerk conform de
uitvoeringsovereenkomst 2008 met de Meerpaal
- Groenbeheersplan

F.M. van As
F.M. van As
F.M. van As

H.A. Langeweg

H.A. Langeweg
J. Ph. Engelvaart
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Omschrijving
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
- Re-integratiebeleid WWB, contractmonitoring, gerealiseer-de
uitstroom, nieuwe aanbesteding
- Wijk- en buurtbeheer op een kwalitatief voldoende niveau
- Herziening hondenbeleid
- Toonkamermodel ism CWI, UWV, Urk en NOP
- Hoogwaardig handhaven
- Verbeteren verwijs- en voorlichtingsfunctie MAST loket
Programma 7 Volksgezondheid
- Nota lokaal gezondheidsbeleid (evaluatie nota, monitoren van de
voortgang)
- Integraal toezicht & handhavingsbeleid
- Handhavingsprogramma 2008
- Visie op duurzaamheid
- Geluidsbeleid
- Geluidseffecten Lelystad Airport
- Ontwikkeling GRP nieuwe stijl
- Stedelijk waterplan
- Uitbreiding begraafplaats en ontwikkeling beheerdersgebouw
- Uitwerking onderzoeksvragen Nota Toekomstperspectief
Begraafplaats
- Actualisering en afstemming verordening op de begraafrechten en
de beheersverordening begraafplaats naar VNG model.
- Verminderen regeldruk
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Goede kwaliteit van de bouwwerken in de gemeente
- Actualiseringslag bestemmingsplannen
- Woningbouwaantallen verstrekken
- Voortgang projecten

Portefeuillehouder

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

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

F.M. van As
H. Koning
H. Koning
H. Koning

Programma 10 Accommodatiebeleid en –beheer
- De door de gemeente gesubsidieerde en aangewezen organisaties
zijn effectief gehuisvest. Dit vanuit zowel het gemeentelijke- alsook
vanuit het gebruikers gezichtspunt.
- Nieuwbouw brandweerpost Swifterbant

A.B.L. de Jonge

Paragraaf bedrijfsvoering
- Belastingsamenwerking
- Service Level Agreements (SLA’s)
- Outsourcen ICT
- Uitbesteden catering
- PAS
- EGEM-I
- Nieuw dienstverleningsconcept (werk aan de winkel)

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

J. Ph. Engelvaart
H.A. Langeweg

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
Citymarketing.
Eind november 2007 heeft het college- en raad besloten een citymarketeer aan te stellen.
Hiervoor zijn ook de financiële middelen beschikbaar gesteld (€ 30.000,00 structureel op
jaarbasis). Om citymarketing goed in te bedden in de organisatie is ervoor gekozen de
citymarketeer te positioneren in het team Communicatie van de afdeling Ondersteuning en
Advisering. Om het een volwaardige functie te laten zijn is er voor gekozen de functie te
combineren met de functie van communicatieadviseur (50% citymarketeer/50%
communicatieadviseur).
Nu de CM medio augustus zal starten kan er vorm worden gegeven aan het beleid.
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Politiekeurmerk Veilig wonen
Het college heeft medio 2007 besloten dat in Dronten vanaf 2008 slechts wordt gebouwd
met inachtneming van het keurmerk veilig wonen. Met de managers van de betrokken
afdelingen (REO, RIB, VHV, BRW, MO) is afgesproken dat REO hierin het voortouw neemt,
omdat daar vanaf de basis (planontwikkeling) aan nieuwe plannen wordt gewerkt. De
checklist keurmerk veilig wonen wordt door de afdeling REO reeds gehanteerd bij de
stedenbouwkundige ontwikkeling van De Graafschap Biddinghuizen. Met OFW zal worden
gesproken over een convenant in verband met renovatie oude wijken, om zo ook daar het
keurmerk zo breed mogelijk ingevoerd te krijgen.
Actieplan veiligheid actualiseren en continueren
Het activiteitenplan veiligheid is in mei 2008 geactualiseerd. Maatregelen en acties in
verband met nieuwe ontwikkelingen zijn hierin meegenomen. Voorbeelden: opstellen
veiligheids effect rapportage centrum, huisvesting seizoenarbeiders, deelname gemeente in
veiligheidsbureau en regionaal piket. Het activiteitenplan is naar de raadsleden gestuurd,
zodat ook zij kunnen meedenken in prioriteitstelling en (al dan niet geld kostende) nieuwe
maatregelen en activiteiten.
Integrale vergunningverlening
De organisatie moet voor worden bereid op de komst van de Omgevingsvergunning in 2010.
Bij de reorganisatie is daarin een goede stap gezet door het samenvoegen van de
vergunningen op één afdeling VHV. Verdere ontwikkelingen zijn echter nodig. Binnenkort
wordt door Centric gestart met het integreren van verschillende informatiesystemen op de
afdeling tot één integraal systeem waarmee informatie over verschillende processen
integraal wordt beheerd en overzichtelijker is.
Bij het regionaliseren van de brandweer zal de vergunningverlening en het toezicht dat de
brandweer uitvoert ook overgaan naar de afdeling VHV. Daarmee wordt de
vergunningverlening verder geïntegreerd. Voor specialistische bijstand is de regionale
brandweer beschikbaar.
Om verdere stappen te kunnen maken is vooral meer duidelijkheid nodig van de
Rijksoverheid. De Eerste kamer heeft zich erg kritisch uitgelaten over de tekst van de wet die
ten grondslag ligt aan de Omgevingsvergunning. Het is waarschijnlijk dat hierdoor vertraging
ontstaat met de invoering. In elk geval duurt de onzekerheid over de uiteindelijke inhoud van
de wet nog even voort.
Ons college zet echter in op integrale vergunningverlening en wil daarin ook zonder, of
vooruitlopend, op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zo ver mogelijk komen
binnen de bestaande juridische, financiële en organisatorische kaders.
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Gebiedsgericht veiligheidsbeleid
Het interactieve proces in verband met het opstellen van een veiligheids effect rapportage
voor Dronten Centrum is gestart medio mei 2008. Op basis van conclusies en aanbevelingen
uit de rapportage (opgesteld door bureau Royal Haskoning en gesubsidieerd door de
provincie, gereed augustus / september 2008) kunnen nieuwe acties en maatregelen in
verband met veiligheid worden genomen en doorgevoerd. Gezien de inzichten die het proces
geeft, wordt nadrukkelijk overwogen ook een veiligheids effect rapportage te laten opstellen
voor het te ontwikkelen stationsgebied.
Evenementenbeleid
De beleidsnotitie voor vergunningverlening en toezicht bij kleinere evenementen is ambtelijk
nagenoeg gereed en zal binnenkort voorgelegd worden aan ons college.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
N23
In april 2007 is de overeenkomst tussen de gemeente Dronten, gemeente Lelystad en de
provincie Flevoland getekend omtrent de N23 tussen Dronten en Lelystad, waarin de
financiele bijdragen van partijen zijn geregeld. Dit jaar is de provincie gestart met de
voorselectie van aannemers voor het werk tussen Dronten en Lelystad. In het najaar wordt
het werk gegund en de uitvoering zal plaatsvinden in de periode 2010-2011. Op dit moment
worden er een 4-tal kunstwerken aangelegd door Prorail ten behoeve van de Hanzelijn en de
N23.
Op dit moment wordt er een verkenning uitgevoerd naar de 2x2 stroomweg tussen Dronten
en Kampen. Beide gemeenten en beide provincies zijn daarbij betrokken. Vragen die in deze
studie beantwoord dienen te worden zijn:
• wanneer is 2x2 verkeerskundig noodzakelijk
• wat zijn de varianten en wegtracés
• wat zijn de kosten
De provincie start in 2008 ook met de aanleg van de parallelwegen tussen de Hoge Vaart en
Roggebot. In augustus-september 2008 wordt het grondwerk uitgevoerd. De periode
oktober-december wordt benut voor de voorbelasting en in januari-februari 2009 worden de
wegen aangelegd.
Voor het gedeelte Dronten-Hoge Vaart loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State
aangaande het bestemmingsplan. Op dit moment is de provincie bezig met de
grondverwerving. De planning van de werkzaamheden is nog niet bekend, hangende de
lopende procedure.
Tevens loopt er nu nog een MER studie naar de nieuwe oeververbinding bij Roggebot. De
ambitie is om in combinatie met de IJsseldelta Zuid (tweede vaargeul) in 2015 te komen tot
een nieuwe verbinding bij Roggebot met een nieuwe hoogwaterkering. Varianten die
onderzocht worden zijn een brug van 7 of 13 meter of een tunnelvariant. Rond 2009 is
bekend wat de uitkomsten hiervan zijn. Dan is ook meer duidelijk over de MIRT-aanvraag die
is ingediend bij de minister van Verkeer en Waterstaat door de 3 provincies ten behoeve van
de N23 in combinatie met de IJsseldelta en de oeververbinding bij Roggebot.
Voor de variantenstudie van de passage Dronten van de N23 is in de kadernota 2009
(jaarschijf 2009) een bedrag opgenomen van € 10.000,00.
Hanzelijn
In december 2004 is het tracébesluit Hanzelijn onherroepelijk geworden. Eind 2007 zijn de
aannemers begonnen met de uitvoering. De globale planning is dat eind december 2009 de
civieltechnische werken zijn uitgevoerd. De uitvoering van de werken van de tunnel en van
het Nieuwe Land lopen enkele maanden achter ten opzichte van deze planning. Dat geldt
ook voor de werkzaamheden op het Oude Land. Gelet op de rek in de globale planning heeft
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dit geen invloed op de indienststelling van december 2012. Voor de werkzaamheden in het
Nieuwe Land komt de vertraging voornamelijk door de problemen met de stabiliteit van de
baan tussen de Elandweg en de A6. ProRail en de aannemer hebben nagenoeg
overeenstemming bereikt om dit probleem op te lossen.
Na een aanvankelijk trage start beginnen de kunstwerken binnen de kern Dronten langzaam
vorm te krijgen. Eind 2008 hebben de meeste kunstwerken binnen de kern Dronten het
hoogste punt bereikt. In het buitengebied zijn bij de Vuursteenweg en de Elandweg de
polderwegen tijdelijk verlegd en wordt begonnen met de bouw van de kunstwerken.
Met het kwaliteitsteam die naast welstand de beoordeling heeft gedaan voor alle
bouwtechnische voorzieningen van de Hanzelijn is gesproken over de landschappelijke
inpassing van de spoorbaan binnen de 5 gemeentes en de 3 provincies. Ook voor dit aspect
is het gewenst dat er een "team" uniform adviseert voor de gehele lijn.
Uitvoeringsplan GVVP
De projecten opgenomen in het geactualiseerde uitvoeringsprogramma 2008 worden op het
moment voorbereid. Na de bouwvak worden 10 haltes toegankelijk gemaakt waarbij ook
aandacht wordt besteed aan halte- stallingsvoorzieningen (vervanging abri’s, plaatsing
fietsnietjes). Zo ook wordt een vervolg gegeven aan de nieuwe beleidslijn fietsers voorrang
op rotondes door aanpassing van de rotonde Gildenpenningdreef/Muntmeesterdreef. De
kleinere reconstructies (o.a. aanleg zebra Fazantendreef, aanpassing markering Beverweg)
worden in de 2e helft van het jaar voorbereid en uitgevoerd. Bij de behandeling van de
kadernota is ook geld beschikbaar gesteld (jaarschijf 2009) voor aanpassing van de overige
rotondes (met uitzondering van de twee rotondes op De Noord).
Qua beleidsplannen is een start gemaakt met het opstellen van uitrittenbeleid en de
parkeervisie. In de kadernota is verzocht om structureel € 30.000,00 extra op te nemen voor
het uitvoeringsplan GVVP. Deze middelen zijn benodigd om er voor te zorgen dat wij de 50%
bijdrage als gemeentelijke investeringsdeel van de BDU kunnen waarmaken. Op dit moment
zijn deze middelen in de Algemene Dienst ontoereikend, waardoor er een stuwmeer onstaat
aan BDU-middelen in de begroting, die door ons wel van de provincie wordt ontvangen,
maar we niet kunnen uitgeven. In de kadernota 2009 is dit structurele bedrag op de
wensenlijst geplaatst.
Reclameborden i.k.v. onderhoud abri’s
Op dit moment wordt er gewerkt aan de vervanging van diverse abri’s. In 2007 zijn diverse
abri’s vervangen. In 2008 volgen nog ongeveer 16 abri’s in combinatie met het toegankelijk
maken van de haltes. Daarnaast worden in 2008 de separate reclameborden geplaatst in de
diverse kernen en winkelcentra. Deze vormen in combinatie met de abri’s het dekkingsplan
voor het onderhoud aan de abri’s voor de externe partij. Om te komen tot implementatie van
de solitaire reclamevoorzieningen dienen in de openbare ruimte een aantal voorzieningen
getroffen te worden ten behoeve van elektra en dergelijke. Deze kosten zijn voor 2008
geraamd op € 15.000,00.
Indicatie kosten nieuw beleid:

Eenmalig
Structureel

2008
€ 15.000
0

2009

2010
0
0

2011
0
0

2012
0
0

0
0

Vervanging abri’s
Na de bouwvak worden 10 haltes toegankelijk gemaakt waarbij ook de 10 bijbehorende
abri’s worden vervangen. Ook wordt een abri herplaatst nabij de bussluis Melisse. In
combinatie met groot onderhoud wordt in het najaar een deel van de Lange Streek
gereconstrueerd, waarbij ook de hoofdbushaltes van Swifterbant toegankelijk worden
gemaakt en worden voorzien van nieuwe abri’s. Samen met de aangepaste haltes van vorig
jaar zijn eind van dit jaar 14 van de in totaal 34 abri’s vervangen. In de 1e helft van 2009
wordt vervolg gegeven aan de vervanging van de abri’s.
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Aanbesteding groot onderhoudsprogramma openbare verlichting
Op dit moment wordt door de afdeling RIB de voorbereiding getroffen voor besteksgereed
maken van een EU-aanbesteding groot onderhoud openbare verlichting. De afdeling RIB ligt
op koers en met ingang van 1 januari 2009 is er een nieuwe contractpartner voor de
uitvoering van het groot onderhoudsprogramma openbare verlichting. De kaders voor deze
EU-aanbesteding zijn vastgelegd in het beleids- en beheerplan openbare verlichting, dat
begin 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Parkeervisie Dronten
In 2008 is gestart met de formulering van de beleidskaders voor de parkeervisie. Tevens is
een klankbordgroep ingesteld met bewoners, ondernemers en dergelijke uit het centrum.
Deze kaders zijn in april 2008 aan de gemeenteraad gepresenteerd en met de
klankbordgroep besproken. De planning is om in september de kaders door de
gemeenteraad te laten vaststellen en parallel hieraan te werken aan een verdere
concretisering van de parkeervisie voor het centrum van Dronten. Naar verwachting kan de
gemeenteraad in het voorjaar van 2009 de parkeervisie vaststellen. In de kadernota 2009 is
voor de parkeervisie geld gereserveerd voor het kunnen realiseren van een uitbreiding van
het parkeerareaal. Het betreft hier een bedrag van € 1,0 mln. Dit bedrag is echter vooralsnog
op de wensenlijst geplaatst.
Opstellen gladheidsbestrijdingsplan en evaluatie
Het gladheidsbestrijdingsplan 2008-2009 en de evaluatie seizoen 2007-2008 is gereed en
wordt in juni 2008 in B&W gebracht (planning was augustus 2008). Er zullen geen
aanpassingen worden voorgesteld van het huidige plan. In het seizoen 2007-2008 is 14 keer
uitgerukt. Het gemiddelde keren dat uitgerukt is in de laatste 39 jaar is 21 keer. De laatste 10
jaar is het aantal uitrukken 27 keer per seizoen.
Programma 3 Economische zaken
Verkoop bedrijventerreinen
Om de werkgelegenheid te laten groeien zullen onder andere bedrijven naar Dronten moeten
worden gehaald; hiervoor is actieve acquisitie noodzakelijk. Om die reden zijn wij in maart
2008 gestart met de campagne ‘Signaal uit Dronten’. Uit de ca. 1500 aangeschreven
adressen zijn ruim 20 afspraken voort gekomen. Uit de afspraken zijn twee reserveringen
voor bedrijfsvestigingen voort gekomen. In totaal gaat het om ca. 1,5 ha bedrijventerrein. Met
de overige bedrijven worden nog gesprekken gevoerd. Daarnaast zijn in 2008 tot nu toe vier
bidboeken aan grote bedrijven met interesse in mogelijke vestiging in Dronten aangeboden.
Drie traject zijn inmiddels afgesloten, helaas zonder succes. Over de vierde partij zal medio
september meer duidelijkheid komen.
Tot en met mei 2008 is er 3,1 ha bedrijventerrein verkocht. 2,4 ha Business-zone Delta, 0,3
ha Oldebroekerweg en 0,4 ha Tarpan. Aan grondaanbiedingen staat 5,2 ha uit. In optie is
3,4 ha en 3,8 ha is gereserveerd.
Voorraad bedrijventerreinen
Business-zone Delta (Dronten) 14,1 ha, Oldebroekerweg 1e fase (Biddinghuizen) 5,1 ha en
Tarpan (Swifterbant) 8,4 ha.
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Programma 4 Onderwijs
Vormgeven regierol om schooluitval terug te dringen
Het terugdringen van de schooluitval is als een van de onderwerpen op de agenda van het
jeugdbeleid gezet. Binnen het jeugdbeleid wordt verder gewerkt aan de regierol van de
gemeente. De aanpak van schooluitvallers via de trajectbegeleiding is een intensief en
langdurig maar succesvol proces. Een groot aantal uitvallers wordt weer op de rails gezet
naar een alternatieve opleiding en/of werk. Het is en blijft maatwerk. Komende periode staat
in teken van het maken van afspraken met de scholen over de melding van uitvallende
jongeren en de integratie en samenwerking binnen het jeugdbeleid.
Vormgeving regierol om aantal jongeren onder de 18 jaar zonder startkwalificatie terug te
dringen.
Ook de regierol om het aantal jongeren terug te dringen zonder startkwalificatie is een van
de onderwerpen op de agenda van het jeugdbeleid. In de komende periode augustus tot
december wordt gewerkt aan een plan van aanpak en een intentieverklaring met het
onderwijsveld. Belangrijk hierbij is dat de scholen de gegevens over de uitvallende jongeren
of jongeren die dreigen uit te vallen tijdig melden.
Analyse aangepast leerlingenvervoer
De analyse leerlingenvervoer is uitgevoerd in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering.
Er is inmiddels structuur aangebracht tussen aangepast vervoer en eigen vervoer. De
tweedeling heeft een plaats gekregen in de verwerking van de aanvragen en beschikkingen
voor het schooljaar 2008/2009. De component aangepast vervoer wordt verder uitgewerkt in
een Europese aanbesteding waarvan de uitvoering per 1 augustus 2009 van start gaat.
Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn
Uitvoering van lessen op het gebied van muziek, drama, dans, beeldende kunst en
audiovisuele kunst (CKV) conform uitvoeringsovereenkomst 2008 met de Meerpaal
Eén van de grootste budgetsubsidies in de gemeente Dronten is de subsidie voor De
Meerpaal. Tot nu toe was er bij de subsidieverlening aan De Meerpaal nog geen
uitvoeringsovereenkomst. In het jaar 2008 zal deze er voor de eerste keer zijn.
In een uitvoeringsovereenkomst worden de wederzijdse verplichtingen vastgelegd (welke
prestaties levert De Meerpaal en welke subsidie staat daar tegenover). Met De Meerpaal is
intensief overlegd om tot de tekst van de uitvoeringsovereenkomst te komen. Ondertekening
van de overeenkomst heeft begin juni plaats gevonden.
Voor het onderdeel CKV is in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegd dat De Meerpaal
cursussen aanbiedt in vijf verschillende disciplines (dans, beeldende kunst, muziek,
audiovisueel en theaterschool) en is per discipline afgesproken hoeveel cursussen en
workshops worden gegeven voor hoeveel cursisten of deelnemers.
Uitvoering van ouderen- en jongerenwerk conform de uitvoeringsovereenkomst 2008 met de
Meerpaal.
In de uitvoeringsovereenkomst met De Meerpaal is vastgelegd welke prestaties De Meerpaal
levert op het terrein van ouderenwerk, jongerenwerk en straatwerk. De uitvoering van deze
werksoorten moet passen binnen de capaciteit die ervoor beschikbaar is. Dit betekent dat
niet alle bestaande knelpunten meteen kunnen worden opgelost.
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Groenbeheersplan
Begin 2008 is begonnen om samen met een extern bureau een nieuw groenbeheerplan op
te stellen. Dit in navolging van het groenbeleidsplan dat in december 2006 is vastgesteld
door de raad. Het is de bedoeling dat in het groenbeheerplan een differentiatie wordt
aangebracht in de onderhoudsniveau’s van het openbaar groen tussen de verschillende
structuurdelen (centra, woonwijken, industrieterreinen etc.)
Daartoe heeft er in maart een klankbordbijeenkomst plaatsgevonden met fractiespecialisten
uit de raad, een burgervertegenwoordiging en de ambtelijke projectgroep. De informatie van
deze avond is gebruikt om vier onderhoudsscenario’s op te stellen. Deze scenario’s worden
in juni aan de bewoners van Dronten gepresenteerd, waarbij men een voorkeursscenario
kan aangeven. De planning is dat in de raadsvergadering van september het definitieve
onderhoudsscenario wordt gekozen, waarna het uiteindelijke groenbeheerplan eind van het
jaar gereed kan zijn.
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Re-integratiebeleid WWB, contractmonitoring, gerealiseerde uitstroom, nieuwe
aanbesteding.
Medio 2008 start de Europese aanbesteding voor de re-integratie trajecten.
In 2008 zal er een beleidsnota over het re-integratiebeleid gereed zijn. Vanwege de
samenwerking met de gemeenten Urk en Noordoostpolder in het toonkamermodel zal
getracht worden om daar waar mogelijk het re-integratiebeleid van de gemeente Dronten te
stroomlijnen met deze twee gemeenten.
Elk kwartaal zijn er kwartaalgesprekken met de re-integratiebureaus. Deze gesprekken
verlopen goed.
De instroom in de periode 1 januari 2008 tot 20 mei 2008 was 51 personen. In deze periode
is een flinke uitstroom gerealiseerd van 30 personen. In Dronten streven we ernaar om
vooral duurzame uitstroom te realiseren. Er zijn daardoor nagenoeg geen draaideurklanten.
De hoge instroom valt onder andere te verklaren door de nasleep van het generaal pardon,
opvallend veel echtscheidingen (jaarlijks wordt er een piek na de feestdagen en na de
zomervakantie gesignaleerd) en mensen die zich van buiten de gemeente Dronten hier
vestigen.
Wijk- en buurtbeheer op een kwalitatief voldoende niveau
Begin 2008 is een start gemaakt met de uitwerking van WMO beleidsthema 1 'Samenleven
in wijk en buurt' (één van de beleidsthema’s uit het WMO beleidsplan 2008-2011 van de
gemeente). Deze uitwerking zal leiden tot een analyse van het huidige wijk- en buurtbeheer
en nieuwe voorstellen over hoe wijk- en buurtbeheer kan bijdragen aan de doelstellingen van
het WMO beleidsthema.
In 2008 is een pilot buurtbemiddeling van start gegaan in samenwerking met
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). De vrijwillige bemiddelaars worden door
MDF professioneel begeleid.
In de loop van 2008 wordt de tweede leefbaarheidsmonitor in Dronten uitgevoerd. Deze
monitor brengt in beeld hoe de inwoners van Dronten denken over hun wijk of buurt.
Herziening hondenbeleid
Er wordt op dit moment gewerkt aan de herziening van het hondenbeleid. Geïnventariseerd
zijn de probleemgebieden, het aantal honden per wijk (nieuwe wijkindeling), mogelijkheden
tot verbeteren voorlichting/communicatie, handhavingcapaciteit en eventuele fysieke
mogelijkheden (hondentoilet, hondenpoepbakken, bebording etc). Ook is de noodzaak
bekeken tot actualisering van de huidige vastgestelde uitlaatplekken. Door onder andere het
nog niet voorhanden zijn van de nieuwe wijkindeling (in mei vastgesteld door B&W) en de
tijd die de actualisatie van hondenuitlaatkaarten met zich meebrengt is de geplande datum
(juli in B&W) niet meer haalbaar. Dit wordt eind augustus 2008.
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Toonkamermodel in samenwerking met CWI, UWV, Urk en NOP
In een bestuurlijk overleg met Urk en Noordoostpolder is er afgesproken gezamenlijk een
toonkamer in te gaan richten. Vanuit het Regionaal Keten Overleg (REKO) is een pilot
samengesteld en is er op rekening van het Algemeen Ketenoverleg (AKO) een
procesondersteuner aangetrokken die ervaring heeft in een toonkamer (A’dam ZO) De pilot
is gestart met de voorbereidingen om begin juni daadwerkelijk te kunnen starten. Men start
de pilot in Emmeloord in het CWI gebouw. Vanuit Dronten neemt 1 klantmanager deel. Ook
in de backoffice zal 1 inkomensconsulent en een gedeelte fte JKM worden vrijgespeeld, om
op deze wijze tot een optimale werkwijze te kunnen komen. Als doelstelling is gesteld in juni
2009 op te gaan schalen en daarna volledig op het toonkamermodel over te gaan.
Vooruitlopend is er op de afdeling een andere werkwijze in voorbereiding om zo goed
mogelijk aan te kunnen sluiten op het toonkamermodel en de overgang soepel te kunnen
laten verlopen.
Kosten kunnen voor vervanging voor caseload klantmanager vanuit het werkdeel worden
betaald. De vervanging vwb de inkomensconsulent en de JKM’ er kunnen hier niet uit
worden betaald.
Daarnaast zullen er ICT en communicatiemiddelen moeten worden aangeschaft en worden
onderhouden.
Indicatie kosten nieuw beleid:

Eenmalig
Structureel

2008
42.000
10.000

2009
42.000
10.000

2010
0
10.000

2011
0
10.000

2012
0
10.000

Hoogwaardig handhaven
In het kader van het hoogwaardig handhaven zijn medewerkers ingeschreven voor
cursussen en wordt er in samenwerking met de sociale recherche gekeken naar
gemeentebrede acties. Een voorbeeld daarvan is in samenwerking met de afdeling
burgerzaken de adresonderzoeken en meldingen “vertrokken met onbekende bestemming”te
onderzoeken, omdat gebleken is in andere gemeenten dat deze regelmatig samenvallen met
samenwoningsfraude. Voor deze activiteiten is budget gereserveerd dat hiervoor in de
septembercirculaire 2007 van het rijk is gekomen.
Verbeteren verwijs- en voorlichtingsfunctie MAST loket
De WMO ontwikkelingen in het land worden voortdurend gevolgd. Vanuit het Rijk worden er
bijna maandelijks nieuwe suggesties gedaan voor het verder verplaatsen van bestaande
wettelijke uitvoeringstaken naar de gemeente. Ook onze gemeente zal hierop moeten
anticiperen waar nodig.
De uitvoerende taken zijn uitgezet via het MAST loket in Dronten. De eerste evaluaties
hebben inmiddels plaatsgehad en de scores voor Dronten zijn in orde (prestaties conform
landelijk gemiddelde).
Vanuit het beleidsplan WMO is de keuze gemaakt om in eerste instantie drie prestatievelden
verder te ontwikkelen. De prestatievelden 2,3 en 6. Voor de afdeling PSZ gaat het dan vooral
om prestatieveld 3 (MAST loket). Streven is te kijken naar verbetering bekendheid
drontense bevolking met het MAST loket, verbreding contacten netwerk MAST loket/ WMO
consulenten en verdieping kennis sociale kaart. Via werkgroepen wordt denkkracht
gebundeld.
Verbreding taken in de WMO tenslotte zal leiden tot een steeds meer integrale aanpak.
Budgetten worden daarnaast steeds verder ontschot en niet alleen de koppelingen met het
beleid uit andere prestatievelden, maar zeker ook het leggen van dwarsverbanden met
bijvoorbeeld de Wet werk & bijstand en reintegratiebeleid is steeds meer opportuun.

__________________________________________________________________________
Bestuursrapportage 2008
15

Programma 7 Volksgezondheid
Nota lokaal gezondheidsbeleid (evaluatie nota, monitoren van de voortgang)
De evaluatie van de nota lokaal gezondheidsbeleid zal naar verwachting in de 2e helft van
2008 plaats vinden. Waar mogelijk zal aansluiting worden gezocht bij de in ontwikkeling
zijnde lokale Wmo beleidsprogramma’s. De GGD zal bij de evaluatie van de nota worden
ingeschakeld.
Integraal toezicht & handhavingsbeleid
Het toezicht op de fysieke leefomgeving wordt steeds meer integraal en ook meer afgestemd
qua kwaliteit. Thans vindt volledig integraal toezicht milieu en ro, plus oog en oor toezicht dat
bouwen, openbare ruimte en milieu toezicht voor elkaar uitvoeren, volledig integraal juridisch
handhaven en sanctioneren alle aspecten van de fysieke leefomgeving plaats* (*voor zover
de gemeente bevoegd gezag is). In 2008 wordt het controleren van het Besluit
Indieningsvereisten (o.b.v. Drank- en Horecawet) geïntegreerd met het milieu en ro toezicht.
De senior toezichthouder voert dit al uit, de andere toezichthouders worden ingewerkt.
Per juli 2008 treedt het Gebruiksbesluit in werking. Dit wordt vooralsnog gecontroleerd door
de brandweer maar in verband met de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2009
zal deze taak worden toegevoegd aan VHV waar het geïntegreerd wordt uitgevoerd met de
overige toezichtstaken. Voor specialistische bijstand zal de regionale brandweer beschikbaar
zijn.
Hiermee is een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van en efficiëntie bij het toezicht te
behalen. Diverse handhavingsprocedures worden kwalitatief op hetzelfde niveau gebracht
als voor milieu en op elkaar afgestemd. Dit is een voortschrijdend proces.
Het Handhavingsprogramma 2008 is, en het Handhavingsprogramma 2009 wordt integraal
voor de fysieke leefomgeving* opgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten uit de
Wabo.
Handhavingsprogramma 2008
Het integraal handhavingsprogramma VHV 2008 is inmiddels vastgesteld door de
Gemeenteraad op 24 april 2008. Hierin zijn duidelijke bestuurlijke keuzes gemaakt ten
aanzien van de prioriteitstelling en inzet van handhavingscapaciteit. De uitvoering verloopt
volgens planning.
Visie op duurzaamheid
Er is geïnventariseerd welke acties met betrekking tot duurzaamheid al plaatsvinden. Daaruit
blijkt dat de gemeente al op diverse fronten actief is. Ook blijkt dat er in regionaal verband
nog wel meer mogelijkheden zijn maar dat daarvoor substantiële ambtelijke- en financiële
capaciteit nodig is. De inzet daarvan kan alleen ten koste van andere activiteiten.
Naar aanleiding van die inventarisatie willen wij bezien waar de gemeente op wil insteken.
Geluidsbeleid
Het opstellen gemeentelijk geluidbeleid was gepland voor mei 2008. Dit is vertraagd o.a.
door het opzetten en uitvoeren van de handhavingactie onder de thuiskappers en de
intrekking van de delegatie van het milieuprogramma van het college door de raad. Gelet op
de opdracht van de raad om het Integraal programma VHV voor 2009 gelijktijdig met de
begrotingsbehandeling aan te bieden, wordt het opstellen van gemeentelijk geluidbeleid
doorgeschoven naar het vierde kwartaal van 2008.
Geluidseffecten Lelystad Airport
In het eerste half jaar van 2008 zijn de ontwikkelingen met geluidrelevantie gevolgd en is het
bestuur daarover geadviseerd. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is het voornemen van
het kabinet om te onderzoeken of er tussen Swifterbant en Dronten een nieuwe luchthaven
zou kunnen worden aangelegd op de lange termijn. Wij verwachten dat de ambtelijke
capaciteit die gestoken moet worden in het volgen van die ontwikkelingen en het adviseren
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daarover fors zal worden. Geheel afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in deze plannen,
de positiebepaling van uw Raad daarin en wat u van ons daarvoor vraagt kan het zijn dat
hiervoor in tzt extra capaciteit geraamd moet worden. Over de omvang en het tijdstip
daarvan kan nu verder geen inschatting worden gegeven omdat er nog te veel
onzekerheden zijn. Op dit moment is door het Ministerie van VenW een Plan van Aanpak in
de maak, dat duidelijk moet maken hoe de verschillende alternatieve luchthavenlocaties
zullen worden onderzocht. Dit plan van Aanpak zal voor het zomerreces aan de Tweede
Kamer worden aangeboden. Op basis van de onderzoeken naar alternatieve
luchthavenlocaties als overloop van Schiphol, verwacht de Minister om eind 2009 de
structuurvisie voor de ontwikkeling van Schiphol en haar satellieten op de lange termijn
vastgesteld te hebben. Op korte termijn zal de Raad middels een presentatie van de laatste
stand van zaken op de hoogte worden gesteld. Daarnaast zijn wij bezig met een onderzoek
om uitvoering te geven aan de motie van de gemeenteraad, waarin het College werd
verzocht een nulmeting te houden naar de bijdrage van het luchtvaartgeluid op het totale
achtergrondgeluid in onze gemeente. Wij verwachten de gemeenteraad in haar vergadering
van september 2008 hiervoor een Plan van Aanpak met voorstellen te kunnen aanbieden.
Ontwikkeling GRP nieuwe stijl
Vanwege de komst van de wet gemeentelijke watertaken (januari 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 dienen opgenomen te worden in
het Gemeentelijk RioleringsPlan(GRP), dat hierop aangepast dient te worden. Aangezien de
tarifering voor 1 januari 2010 aangepast dient te worden is het verstandig om tevens het
GRP te hebben verbreed. Plan van aanpak opstellen medio jul /aug/sep 2008, waarna met
behulp van het PvA en de benodigde onderzoeken het GRP kan worden opgesteld. De
planning is om het verbreed GRP in juni 2009 gereed te hebben en in september 2009 aan
de gemeenteraad aan te bieden. Het verbrede GRP zal dan vanaf 1 januari 2010
werkingskracht dienen te hebben. Een en ander is ook afhankelijk van de OAS-studie
(Optimalisatie AfvalwaterStromen), dat integraal deel uitmaakt van het verbrede GRP.
Uitgangspunt is dat alle uit het verbreed GRP komende kosten ten laste komen van de
rioolheffing (voorheen rioolrecht)
Indicatie kosten nieuw beleid:

Eenmalig
Dekking
voorziening
rioolbeheer
Structureel

2008
€ 50.000

-/- € 50.000
0

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

Stedelijk waterplan
Het doel van het stedelijk waterplan is het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologie.
Daarnaast is het de intentie om het water naast een verbetering voor de ecologie tevens een
recreatieve en belevingswaarde te geven. Voor de uitvoering van een deel van de werken uit
het Waterplan is middels de KRW synergieprojecten subsidie aangevraagd. Het is nog
afwachten of deze subsidie van € 60.000,00 wordt gehonoreerd. In de loop van dit jaar
verwachten we hier meer duidelijkheid over. Daarnaast zal er worden geïnventariseerd of het
aantal opgegeven te creëren natuurvriendelijke oevers uit het Waterplan daadwerkelijk
kunnen worden gerealiseerd (juli/augustus 2008), waarna er overleg met het Waterschap
volgt over de benodigde middelen(september 2008). Daarnaast wordt er bekeken of er
gebruik gemaakt kan worden van mogelijke subsidiemogelijkheden (pMJP). Insteek is om de
gemeentelijke middelen uit het verbrede GRP te bekostigen.
In de kadernota 2009 is voor de jaren 2009 en 2010 een bedrag opgevoerd van
€ 125.000,00 per jaar. De dekking hiervan wordt gevonden in een ontrekking uit de
voorziening rioolbeheer.
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Uitbreiding begraafplaats en ontwikkeling beheerdersgebouw
In juni 2008 is de uitbreiding van de begraafplaats formeel afgerond. Het betreft hier de
civiele- en groentechnische terreininrichting. De uitbreidingscapaciteit, zoals gepland in de
beleidsnota begraafplaats De Wissel is hiermee gerealiseerd. Op dit moment wordt gewerkt
aan de bouwtechnische voorbereiding van het beheerdersgebouw. Verwacht wordt dat e.e.a.
procedureel in het najaar van 2008 is afgerond en dat dan ook gestart kan worden met de
bouw van het nieuwe beheerdersgebouw. Sloop van het bestaande beheerdersgebouw vindt
na oplevering van het nieuwe beheerdersgebouw plaats.
Uitwerking onderzoeksvragen Nota Toekomstperspectief Begraafplaats
In nota Toekomstperspectief Begraafplaats Dronten zijn een aantal onderwerpen genoemd
waarnaar nadere onderzoek gedaan moet worden: ruimingsbeleid, monitoring, splitsing
begraafrecht en onderhoud, begraven in eigen grond, overschrijving van rechten en
asverstrooiingsregels. De monitoring is opgezet zodat de in het toekomstperspectief
geprognotiseerde cijfers getoetst en eventueel bijgesteld kunnen worden. De rest van de
onderzoeken zijn nog niet gereed. Naar verwachting worden de resultaten eind 2008 aan de
Raad voorgelegd. Eventuele van belang zijnde wijzigingen in de aangepast Wet op de
lijkbezorging zullen worden meegenomen in de onderzoeken.
Actualisering en afstemming verordening op de begraafrechten en de beheersverordening
begraafplaats naar VNG model.
In december 2006 is bij motie door de Raad besloten dat de Begraafplaatsverordening en de
Beheerverordening Begraafplaats moeten worden aangepast volgens VNG model. De Raad
is in 2007 via een raadsbrief op de hoogte gesteld van het feit dat de VNG modelverordening
nog niet gereed is. Dit vond zijn oorzaak in het nog niet gereed zijn van de gewijzigde Wet op
de Lijkbezorging. Recent is geïnformeerd naar de stand van zaken. De gewijzigde Wet op de
Lijkbezorging zal naar verwachting eind mei 2008 in de Tweede Kamer worden behandeld.
Lastig voorspelbaar of dan ook deze wet vastgesteld wordt en of deze dan ook snel naar de
Eerste Kamer wordt gestuurd. Het is dan ook moeilijk vast te stellen wanneer de VNG
verordeningen worden aangepast. De geplande datum van 1 augustus 2008 voor het
aanpassen van de verordeningen van Dronten naar VNG model zal in ieder geval niet
worden gehaald.
Verminderen regeldruk
In de eerste helft van 2008 is de APV bezien op mogelijkheden om de regeldruk te
verminderen. Een integraal voorstel hiervoor is inmiddels gereed. Na de zomer zal de
Gemeenteraad worden benaderd met een voorstel de APV aan te passen en regels daaruit
te herformuleren, te schrappen of anders uit te laten voeren.
Daarnaast is deelgenomen aan een dereguleringproject van de Kamer van koophandel
gericht op het vinden van mogelijkheden om de regeldruk voor het bedrijfsleven te
verminderen. De rapportage daarvan wordt binnenkort afgerond en aan ons college
aangeboden.
Ook is een begin gemaakt met het bezien van dereguleringsmogelijkheden de regels uit de
Welstandnota en bestemmingsplannen. Dit verkeert nog in een beginstadium.
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Goede kwaliteit van de bouwwerken in de gemeente
Door capaciteitgebrek is de afhandeling van bouwaanvragen problematisch. Tijdelijke
maatregelen in bedrijfsvoeringen door externe inhuur zijn genomen omwille van efficiëntie.
De vacature staat inmiddels geruime tijd open maar er reageren geen geschikte kandidaten.
De eisen die worden gesteld zijn zonder meer reëel maar het lijkt dat geschikte kandidaten
een beter aanbod krijgen in het bedrijfsleven en het voor ambtenaren van andere
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gemeenten ook niet aantrekkelijk genoeg is om de overstap naar de gemeente Dronten te
maken.
Actualiseringslag bestemmingsplannen
De laatste actualisatie wordt in 2008 in procedure genomen (het planningsoverzicht ligt ter
inzage bij de afdeling REO). De bestemmingsplannen buitengebied en bedrijventerreinen
zijn onlangs goedgekeurd.
Woningbouwaantallen verstrekken
In de eerste helft van 2008 zijn er 170 woningen gereed gemeld bij de afdeling VHV.
Voortgang projecten
Woningbouw
De internationale kredietcrisis treft mogelijk ook de (nieuwbouw) woningmarkt in Dronten. De
woningverkopen gaan in een aantal segmenten minder snel dan gewenst. Gezien de
groeiwens van de gemeente en de woningprojecten die in de verkoop zijn/komen moeten er
veel kopers van buiten Dronten komen. De gemeente is gezamenlijk met de ontwikkelaars
actief in de marketing voor De Gilden en de gemeente gaat zelf bezig met citymarketing.
Ondanks deze acties moet er rekening mee worden gehouden dat er minder
nieuwbouwwoningen worden verkocht. Alertheid en flexibiliteit is op zijn plaats.
Hanzekwartier
De onderhandelingen over de voorwaarden van de overeenkomst met de marktpartijen voor
de ontwikkeling van het Hanzekwartier lopen nog. Een voorstel voor de verdere stappen
inzake de samenwerking met de marktpartijen zal voor 1 september aan de gemeenteraad
worden aangeboden.
Programma 10 Accommodatiebeleid en –beheer
De door de gemeente gesubsidieerde en aangewezen organisaties zijn effectief gehuisvest.
Dit vanuit zowel het gemeentelijke- alsook vanuit het gebruikers gezichtspunt.
In mei 2008 een analyse gepubliceerd van de behoefte aan accommodaties voor de
binnensport. Met de afdeling REO worden de mogelijkheden onderzocht voor nieuwe
aanbieders van kinderopvang om zich in Dronten te vestigen. Het integrale
huisvestingsbeleid (hoe gaan we om met de accommodaties voor onderwijs, sport en
welzijn) wordt in de tweede helft van 2008 nadrukkelijk opgepakt wanneer er een nieuwe
medewerker op de afdeling MO begint.
Nieuwbouw brandweerpost Swifterbant
De kazerne in Swifterbant zal in de zomer van 2008 opgeleverd worden. Gebleken is dat het
investeringsbedrag ad € 408.750,00 wat hiervoor gereserveerd was € 25.000,00 hoger uit zal
gaan vallen. Dit is een overschrijding van 6,1% van het investeringsbedrag wat in 2005
beschikbaar is gesteld en wordt veroorzaakt door de prijsstijgingen van de afgelopen jaren.
Indicatie kosten

2008
Eenmalig
Structureel

0
€ 1.781

2009
0
€ 1.750

2010
0
€ 1.719

2011
0
€ 1.688

2012
0
€ 1.656

Paragraaf bedrijfsvoering.
Belastingsamenwerking
In het verband van het SMB-project is met betrekking tot het taakveld uitvoering Wet WOZ,
heffing en invordering belastingen bepaald, dat gekeken wordt naar de wijze waarop dit
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taakveld wordt uitgevoerd. Door Tricijn, het belastingkantoor van de waterschappen
Zuiderzeeland, Veluwe en Vallei en Eem is de gemeente Dronten uitgenodigd te participeren
in een onderzoek naar samenwerking op het gebied van de uitvoering van dit taakveld. Wij
zijn op deze uitnodiging ingegaan en zullen deelnemen aan een haalbaarheidsstudie samen
met de gemeenten Nijkerk, Woudenberg, Renswoude, Scherpenzeel en Leusden.
Tegelijk is er ook een initiatief binnen de provincie Flevoland om op het gebied van dit
taakveld tot samenwerking te komen, waarin wij participeren. Wij willen beide opties tegen
elkaar afwegen. Binnen de provincie Flevoland hebben inmiddels NOP, Urk en Zeewolde
afgehaakt. Bezinning op het vervolg is wenselijk
Aan het eind van 2008 zal een keus gemaakt kunnen worden of en met wie samenwerking
op dit taakveld gaat plaats vinden.
De kosten verbonden aan het onderzoek kunnen worden betaald uit het budget dat voor het
SMB-project beschikbaar is gesteld.
Service Level Agreements (SLA’s)
Het jaar 2008 zal in het teken staan van het ontwikkelen van een producten- en diensten
catalogus van alle typen dienstenen het vastleggen hiervan in SLA’s. In de producten- en
dienstencatalogus staat beschreven:
 Product –en procesomschrijving
 Plaats en wijze van levering
 Leveringscondities (vb. planning, doorlooptijden etc)
 Waar moet de dienst aan voldoen (output criteria)
Vervolgens zal de vertaalslag naar SLA’s gemaakt worden.
Voorstellen voor producten en spelregels zullen in het afdelingsplan worden opgenomen om
vervolgens te laten vaststellen door het Directieteam.
De afdeling O & A is op dit moment in de oriënterende fase en zal door middel van een
project vorm gaan geven aan de interne SLA’s. In de eerste fase zal de producten-en
diensten catalogus beschreven gaan worden, waarna ook de werkprocessen beschreven
worden. Tot slot zal de vertaalslag gemaakt worden in de SLA’s. Hierin staat beschreven
welke dienst er geleverd wordt en onder welke voorwaarden (kwaliteitseisen).
Op deze wijze wordt het mogelijk om de dienstverlening van O & A te monitoren.
Outsourcen ICT
Het college heeft in december 2007 besloten het beheer van de ICT te outsourcen. Twijnstra
en Gudde is ingehuurd als extern begeleider van dit traject. De Europese aanbesteding is in
juni 2008 van start gegaan, waarbij de planning is dat de aanbesteding eind oktober kan
worden afgerond en met ingang van 1 januari 2009 daadwerkelijk de dienst ICT te
outsourcen.
Uitbesteden catering
In maart 2008 heeft het college besloten, n.a.v. de aanbestedingsresultaten, Avenance het
verzorgen van de catering bij de gemeente Dronten, te laten verzorgen. Hiermee zijn zij op 1
juli jongstleden gestart. De maand juni is gebruikt om e.e.a. over te dragen en in te werken.
De catering verloopt goed, maar de periode is nu te kort om een representatief beeld weer te
geven. Eind 2009 zal er een eerste evaluatie plaats vinden.
Het aanbestedingsresultaat is lager uitgevallen dan verwacht waardoor de taakstelling niet
geheel is gehaald (€ 10.000,00 nadeel).
Indicatie kosten

2008
Eenmalig
Structureel
Dekking:
verhoging
taakstelling

0
10.000
-10.000

2009
0
10.000
-10.000

2010
0
10.000
-10.000

2011
0
10.000
-10.000

2012
0
10.000
-10.000
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PAS
Het project archiefsanering bestaat uit een sanering van het dynamische archief en de
sanering van het semi-statische archief. Het project is gestart in december 2004. Dit is de
stand van zaken per 1 juni 2008:
-

Dynamisch archief
Er is nog 37 meter achterstand in het dynamisch archief. Het bestaat uit 16 meter losse
documenten en 21 meter dossiers. Hieronder staat een inschatting van het aantal dagen
om deze achterstand weg te werken:
16 meter losse stukken
21 meter te bewerken dossiers
Totaal

: 100 dagen
: 40 dagen
: 140 dagen

Semi-statisch archief
In de kelder staat nog ruim 450 meter archief. Het gaat hier voornamelijk om series van
steeds tientallen meters. Het betreft:
• Te vernietigen archief;
• Aan het NLE over te dragen archief. Voor de overdracht dient dit nog te worden
omgepakt in zuurvrij materiaal;
• Een klein gedeelte inhoudelijk te bewerken archief.
Het aantal dagen dat hiermee gemoeid is, is iets moeilijker in te schatten dan de 37
meter dynamisch archief. Dat zal per serie moeten worden bekeken.
Er is in de afgelopen periode al veel bereikt. In de loop van dit jaar zullen de resterende
achterstanden van het project langzaam maar zeker opgaan in de reguliere werkvoorraad bij
afdeling O&A/DIV. Daarmee kan het project PAS dan definitief worden afgerond.
De toegankelijkheid van onze documentaire informatie zal vanaf dat moment aanzienlijk zijn
verbeterd. Om die toegankelijkheid ook voor de toekomst te waarborgen moet er na
afronding van het project duidelijkheid komen of, en in hoeverre, er behoefte is aan
kwantitatieve en/of kwalitatieve wijzigingen in de formatie op O&A/DIV.
-

EGEM-i
Op 22 mei j.l. heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het realisatieplan
EGEM-I/project 5D t.b.v. de commissie AZ. In de raadsvergadering van juni 2008 heeft de
raad met vaststelling in een amendement, ingestemd met dit plan en de voor de uitvoering
van het realisatieplan benodigde middelen beschikbaar gesteld. Met de uitvoering van dit
plan in de periode 2008-2010 kan door het aanbrengen van onderlinge samenhang in de
verschillende deelprojecten invulling worden gegeven aan de vele opdrachten die er liggen
op het gebied van de verbetering van de elektronische dienstverlening, de in dat verband te
gebruiken basisregistraties en de publicatie en ontsluiting van gemeentelijke gegevens en
verbetering van processen.
Nieuw dienstverleningsconcept (Werk aan de winkel)
De gemeente als dienstverlenende organisatie en de veranderende behoeften van haar
klanten vragen om een heroverweging van de wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt.
Er is daarbij van nature een spanning tussen de vragen en ambities enerzijds en de
mogelijkheden anderzijds. Er wordt gewerkt aan een dienstverleningsconcept om hierop een
optimale reactie te geven. Het dienstverleningsconcept zal uitgaan van meerwaarde voor de
klant, het bestuur en de organisatie. Daarbij wordt input gehaald uit onderzoeken naar de
dienstverlening door onze organisatie. Aan de mogelijkheden en zienswijze vanaf de
werkvloer wordt veel aandacht gegeven omdat creatieve oplossingen en draagvlak
onlosmakelijk verbonden zijn met een pragmatisch dienstverleningsconcept.
Van de kosten van het dienstverleningsconcept is nog geen raming te maken. De kosten
zullen afhankelijk zijn van de ambities die nog geformuleerd gaan worden.
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Hoofdstuk 2: Financiële gevolgen bestuursrapportage 2008.
De uitvoering van de speerpunten voor 2008-2012 en de bedrijfsvoering zijn in beginsel bij
eerdere producten uit de budgetcyclus financieel afgedekt. De werkelijke uitvoering van de
speerpunten is niet altijd zoals vooraf is aangenomen. Op enkele punten is het nodig dat een
financiële bijstelling moet plaats vinden om het gewenste resultaat te realiseren. In
onderstaande tabel geven wij weer wat de financiële bijstelling moet zijn. De financiële
gevolgen van deze bestuursrapportage zullen worden meegenomen in de financiële
rapportage van september 2008.

Financiële effecten bestuursrapportage 2008 (worden meegenomen in financiële rapportage 2008-2012)
omschrijving

- = voordeel, + = nadeel
2008
2009

2010

2011

2012

Wethouder

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Reclameborden i.k.v. onderhoud abri’s

15.000

0

0

0

52.000

52.000

10.000

10.000

0 H. Koning

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Toonkamermodel ism CWI, UWV, Urk en NOP

10.000 H.A. Langeweg

Programma 7 Volksgezondheid
Ontwikkeling GRP nieuwe stijl
- dekking: onttrekking voorziening rioolbeheer

50.000

0

0

0

0 H. Koning

-50.000

0

0

0

0 H.Koning

1.781

1.750

1.719

1.688

Programma 10 Accommodatiebeleid en -beheer
Nieuwbouw brandweerpost Swifterbant

1.656

Paragraaf Bedrijfsvoering
Uitbesteden catering
Dekking: verhoging taakstelling bedrijfsvoering
Totaal financiële effecten bestuursrapportage 2008

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000 A.B.L. de Jonge

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 A.B.L. de Jonge

68.781

53.750

11.719

11.688

11.656
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Slotconclusie
Omdat de begroting 2008 nog op de oude budgetcyclus is geënt, kunnen wij voor 2008 niet
exact aangeven in hoeverre de in de begroting opgenomen ontwikkelingen gerealiseerd zijn.
Uitgaande van de speerpunten in deze bestuursrapportage kunnen we wel als algemene
conclusie stellen dat er op alle benoemde speerpunten in deze bestuursrapportage
ontwikkelingen gaande zijn en dat er door de organisatie hard wordt gewerkt de genoemde
speerpunten te realiseren.
Deze bestuursrapportage biedt naar onze mening meer inzicht in de speerpunten van het
beleid dan in de voor- en najaarsnota uit de oude begrotingscyclus. Wij zien uit naar de
behandeling van deze bestuursrapportage in uw raad en nodigen u uit tot het maken van
opmerkingen en kanttekeningen die tot verbetering van dit product kunnen leiden.
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