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Intentieverklaring 

Op woensdag 19 maart 2014 kozen de inwoners in de gemeente Staphorst de nieuwe gemeenteraad. 

Bij de verkiezingen zijn als drie grootste partijen de SGP, het CDA en de ChristenUnie naar voren 

gekomen. Deze partijen spraken, met draagvlak van de Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen, 

de wens uit om met respect voor de verkiezingsuitslag, samen een college te vormen.  

De afgelopen periode 2010 – 2014 is een roerige periode geweest. De bovengenoemde partijen zijn 

voornemens een nieuwe start te maken, met goede verhoudingen, wederzijds vertrouwen en 

correcte intenties. Als coalitie stralen wij dat vertrouwen uit in de periode 2014-2018, door het 

waarborgen van transparantie en het nastreven van de bestuurlijke integriteit. 

 Vertrekpunt 

Wij beseffen dat deze nieuwe raadsperiode in het teken staat van veel en ingrijpende veranderingen 

in de samenleving als geheel, maar ook als het gaat om de taken van de gemeente. Wij laten in dit 

coalitieakkoord ruimte voor een goede inhoudelijke discussie met de gehele gemeenteraad en 

beperken ons, waar mogelijk en nodig, tot afspraken op hoofdlijnen.  

Het vertrekpunt van deze coalitie is naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente 

Staphorst, ook het dynamisch perspectief en de kaderstellende ambitie voor de lokale samenleving 

van belang. Kenmerkend daarin zijn de ondernemersgeest, de landbouw, de natuur, de 

maakindustrie en de rijke historie. In het verlengde van bovenstaande,  beschouwen we de zondag 

als dag van rust, bezinning en ontspanning. De winkels zijn die dag niet geopend. Evenzo respecteert 

de coalitie de in 2013 gemaakte afspraken ten aanzien van de opening- en sluitingstijden van het 

gemeentehuis en de gemeentelijke gebouwen op de christelijke feestdagen, bid- en dankdagen. De 

medewerkers van de gemeente Staphorst worden niet verplicht te werken op deze dagen.  

De coalitie wil  bestaande evenementen naar inhoud en vormgeving,  op de betreffende locaties 

handhaven.  In samenhang met deze punten streven wij tevens naar het voorkómen van een ‘24/7 –

economie’ binnen  de gemeente. Dit wordt in gezamenlijkheid door de coalitie uitgedragen.  

In dit vertrekpunt hebben de SGP, CDA en ChristenUnie uitgangspunten geformuleerd, die stoelen op 

publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. In de komende 

periode  zal de coalitie zich sterk maken voor zoeken naar overeenkomsten in de onderlinge politieke 

verscheidenheid. 

 Perspectief 

Dit coalitieakkoord heeft gevolgen voor de beleidsontwikkeling en de dienstverlening door de 

gemeente. Die is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met 

initiatieven. Daarbij is de interactie met de inwoners intensiever. Het betrekken van de 

deskundigheid die daar op allerlei terreinen aanwezig is, zien wij als een belangrijke meerwaarde 

voor de kwaliteit die wij nastreven. 

De coalitie hecht grote waarde aan het samenspel van betrokken inwoners, een sterke raad, een 

daadkrachtig college en een slagvaardige gemeentelijke organisatie. Daarbij streven wij als drie 

coalitiepartijen naar een college met visie dat een positief beeld uitstraalt en besluitvaardig en 

daadkrachtig is. Een sterk college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op 

processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden.  
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Ambitie 

In het coalitieakkoord zijn negen programma’s beschreven.  Vanwege de onderlinge inhoudelijke 

relaties, de samenhang met de meerjarenbegroting 2014 – 2018 zullen de beleidsuitwerkingen in 

nauwe relatie staan met de nieuwe verhoudingen tussen de gemeentelijke overheid en de 

plaatselijke samenleving. De onderlinge relatie in de aanstaande decentralisaties, te weten de 

transitie Jeugdzorg, de transitie AWBZ/WMO en de Participatiewet, verlangen op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg een forse ambitie van het college. De integrale aanpak vergt daarnaast een 

concretisering in herkenbare gemeentelijke onderwerpen. Deze zijn in het voorliggende 

coalitieakkoord na de kaderstelling per programmapunt, verwoord in de rubrieken “Wat gaan we 

hiervoor doen?”.  

Het college werkt het coalitieakkoord verder uit in een collegeprogramma met meetbare 

doelstellingen. Het collegeprogramma wordt uiterlijk 20 juni 2014 aan de raad voor behandeling in 

de raadsvergadering van 1 juli 2014 aangeboden. 

  

Ten slotte 

De coalitie heeft vastgesteld wat het in de komende vier jaar aan plannen gaat ontwikkelen en 

uitvoeren. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke 

overheid meer taken en  verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer 

verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen. Vanuit de coalitiepartijen wordt 

het bovenstaande coalitieakkoord halverwege de raadsperiode op voortgang en resultaten bezien. 

Uiteraard biedt deze beoordeling ook gelegenheid om tussentijdse maatschappelijke en 

overheidsontwikkelingen –voor zover nodig- alsnog een plaats  te geven. 

Wij verheugen ons op initiatieven om de gemeente Staphorst verder te ontwikkelen vanuit de 

identiteit en eigenheid van de diverse kernen en het buitengebied.  

Wij bidden om Gods zegen voor het ontvangen van wijsheid en gezondheid om dienstbaar te mogen 

zijn aan de gemeente en de samenleving Staphorst. 

 

Staphorst, 1 mei 2014 

 

 

Namens SGP,    Namens CDA,   Namens ChristenUnie, 

Dhr. L. Talen   Dhr. J. Spiker   Dhr. D. Vedder 
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Algemeen  - ACTUELE BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN 

 

Het gemeentebestuur van Staphorst is in de toekomst verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid 

aan bestuurlijke opgaven. In de bestuurlijke actualiteit zal een groeiend aantal taken op de gemeente 

afkomen. Voor een deel zijn deze nieuwe taken duidelijk, veelal met nieuwe 

financieringsarrangementen en kleinere budgetten. Voor een groot deel is het nog ‘werk in 

uitvoering’.  

De onderhandelingen tussen Rijk, provincie en gemeenten zijn volop bezig. In de loop van 2014 zal 

blijken wat de taken exact zijn en welke bestuurlijke opgaven, ambities, prioriteiten en condities 

daarbij gaan gelden. 

Ontwikkelingen verhoudingen overheid en samenleving 

De overdracht van taken vindt plaats in een periode waarin overheden op zoek zijn naar nieuwe 

verhoudingen met de samenleving. Het beleid is erop gericht om burgers en ondernemers meer 

eigen verantwoordelijkheid te laten nemen en initiatieven te kunnen ontplooien.  

Voor de gemeentelijke taken en ondersteuning van burgers gaat gelden wat in andere sectoren als 

zorg- en welzijn al langer aan de gang is, namelijk ‘van zorgen voor, naar zorgen dat’. Dus niet een 

gemeentebestuur dat voor de oplossing van de vraagstukken verantwoordelijk is, maar wel een 

overheid die zich richt op het faciliteren en ondersteunen van burgers. Een gemeente die allereerst 

de beschikbare eigen kracht, ideeën, en eigen oplossingen opzoekt. Het gaat daarin om het 

organiserend vermogen, het vertrouwen van de plaatselijke samenleving en het op orde hebben van 

het financieel beheer. 

De gemeente wordt dus niet minder, maar eerder meer belangrijk. Een dilemma daarbij kan zijn, dat 

deze cultuuromslag er één is die ook op weerstand kan rekenen. Het kan in de ogen van de burger 

gemakkelijker worden gezien als een ‘kale bezuiniging’ of ‘over de heg gooien van 

verantwoordelijkheden’. Daarbij realiseert de coalitie van SGP, CDA en ChristenUnie  zich dat 

vanwege deze externe ontwikkelingen  het ook zaken betreft die diep ingrijpen in de persoonlijke 

leefomgeving van de burgers.  

Ontwikkelingen bestuurlijke verhoudingen 

De derde bijzonderheid is dat de decentralisaties en de nieuwe verhoudingen tussen de gemeente en 

samenleving ook leiden tot nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Aan de ene kant kan de gewenste 

maatschappelijke verandering, door de rijksoverheid als ‘participatiemaatschappij’ betiteld, alleen 

tot stand komen in kleine samenhangende netwerken. Daarin hebben de dorpskernen binnen de 

gemeente Staphorst een eigen dorpscultuur. Aan de andere kant vindt de aansturing van de 

beleidsvelden steeds meer plaats op een regionale schaal.  

Waar de positie van de gemeenteraden ten opzichte van de regionale samenwerkingsvormen al niet 

gemakkelijk was, zal dit alleen nog maar complexer worden. Het verbinden van lokaal beleid met de 

noodzakelijke regionale samenwerking is voor bestuurders een grote uitdaging. De Staphorster 

gemeenteraad staat voor de opgave om nieuwe inhoud te geven aan de democratische legitimatie. 

Het zal voortdurend zoeken worden naar de balans van gemeentelijke autonomie en de noodzaak 

tot het aangaan van regionale samenwerkingsvormen. 
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Ontwikkeling zorgtaken van de drie decentralisaties 

De komende raadsperiode 2014 – 2018 zal in het teken staan van de ophanden zijnde 

decentralisaties, te weten: de transitie jeugdzorg, transitie AWBZ/WMO en de Participatiewet.  

Wat betreft de transitie jeugdzorg is het wettelijk traject afgerond en zal deze ingevoerd worden met 

ingang van 1 januari 2015. De voorbereidingen zijn hiervoor op regionaal niveau (Regio IJsselland) en 

lokaal niveau (gemeenten die in deze regio participeren) in volle gang.  Met de transitie AWBZ/WMO 

en de Participatiewet zijn er momenteel meer onzekerheden over de huidige wetsvoorstellen. De 

intentie van het kabinet Rutte-II is er nog steeds om ook deze wetten met ingang van 2015 in te laten 

gaan. De gemeenschappelijke deler tussen de drie decentralisaties is, dat de transities plaatsvinden 

met een forse korting in budget en dat men verwacht dat efficiëntie en effectiviteit gevonden kan 

worden in het lokaal aanbieden van zorg en dienstverlening.  Een belangrijk uitgangspunt hierbij is 

meer inzet op preventie om duurdere zorg te kunnen voorkomen. In de komende raadsperiode 

zullen de volgende voorstellen worden voorgelegd: 

a. Toegang tot de zorg (gezamenlijk voorstel van alle drie decentralisaties: de 3 D´s) 

b. Beleidsplan Jeugd(zorg) 

c. Beleidsplan WMO (inclusief AWBZ decentralisatie) 

d. Beleidsplan Participatiewet 

Financiële ontwikkelingen 

De gemeente Staphorst is een financieel gezonde gemeente en als coalitie willen wij dat dit ook in de 

komende periode zo zal blijven. Dat is niet alleen de eigen gemeentelijke ambitie; het is ook een 

wettelijk gegeven dat de (meerjaren-)begroting structureel in evenwicht moet zijn.  

  

Daarbij is het een “vaststaand” gegeven, dat er voor de komende jaren grote onduidelijkheid is over 

de financiën en de financiële ontwikkelingen. Deze onzekerheid kleurt het coalitieakkoord. Naast 

ambities in de maatschappelijke ondersteuning, het jeugdbeleid en het ouderenbeleid, bevordering 

van bouwlocaties, het sportaccommodatiebeleid, het afvalstoffenbeleid, de infrastructuur van wegen 

en fietspaden, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, het veiligheidsbeleid, handhaving en 

ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, is het coalitieakkoord 2014 – 2018 een basis voor een 

realistisch collegeprogram! Daarvoor wordt de coalitie vooral gedrongen door nieuwe toekomstige 

rijksbezuinigingen die doorwerken naar de gemeente (principe: ‘samen trap op en samen trap af’): 

de hierboven genoemde drie decentralisaties.  De te ontvangen rijksgelden, de kosten van de 

gemeentelijke uitvoering, alsmede de opgelegde eigen gemeentelijke besparing zijn in redelijke 

verhouding. Een goede organisatorische aanpak en financiële onderbouwing is noodzaak.    

 

Door genoemde ontwikkelingen zullen de gemeentelijke inkomsten en daarmee de 

bestedingsruimte, de komende jaren onder druk komen te staan. De gemeenteraad zal aan de hand 

van het coalitieakkoord in staat moeten zijn de eventuele bezuinigingen te kunnen doorvoeren. De 

gemeente Staphorst heeft een zeer  kleine schuldenlast per inwoner; het staat momenteel op de 19
e
 

plaats van de landelijke ranglijst gemeenten. Toch zal de gemeenteraad voor de uitdaging staan om 

voor de burgers minder begrijpelijke politieke keuzes en afwegingen te maken, ten behoeve van de 

totale Staphorster samenleving. Het vertrekpunt is daarbij de rolverandering van de plaatselijke 

overheid: van een regisserende en bepalende overheid, naar een loslatende, 

voorwaardenscheppende en burgergerichte overheid. 
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Programma 1 - ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE 

Beleidsterrein 1  - Regionale samenwerking 

De regionale samenwerking betreft meerdere niveaus en verbanden, bijvoorbeeld de 

Veiligheidsregio IJsselland en de GGD. Wij vinden dat de gemeente Staphorst een zelfstandige 

gemeente moet blijven. Hierbij moet uitgegaan worden van de eigen (bestuurs-)kracht. Dit geldt 

tevens voor de reeds bestaande samenwerking, zoals in bovengenoemde samenwerkingsverbanden.  

De kenmerkende eigenschappen van de gemeente zijn de landbouw, de natuur, de maakindustrie en 

de historie. Binnen samenwerkingsverbanden dient rekening te worden gehouden met deze 

kenmerken. Uitgangspunt moet de eigen kracht van de gemeente zijn: ‘lokaal wat kan, regionaal wat 

moet’. Praktijkzaken voortvloeiende uit bedrijfsvoering van de gemeente,  kunnen efficiënt en 

effectief worden vormgegeven door samenwerking.  

Controle en sturing op dit beleid wordt uitgeoefend door periodieke momenten van evaluatie en 

reflectie. Hierbij is de interne informatiestroom binnen de gemeente van groot belang. Het 

betrekken van de gemeenteraad door het college is een noodzaak voor de democratische 

legitimering en de toezichthoudende functie van de raad. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

1.1.1 Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen 

elke vorm van  intergemeentelijke samenwerking.  

1.1.2 De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn 

onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van 

B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking. 

1.1.3 De gemeenteraad wordt in een vroeg stadium geïnformeerd op hoofdzaken en 

beleidsvoornemens van intergemeentelijke samenwerking. De informatie 

betreffende de overleggen tussen samenwerkende organisaties wordt periodiek en 

onafhankelijk van andere informatie, door het college aan de gemeenteraad 

verschaft.  

1.1.4 Wij hanteren bij samenwerking met andere gemeenten een realistische aanpak. 

Daarbij concentreren wij ons op de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, 

en de gemeenten Meppel en Westerveld.  
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Beleidsterrein 2  - Ambtelijke organisatie 

Contact tussen burger en ambtenaar is noodzakelijk. Zo is er voeling met wat er leeft in de 

gemeente. Hier ligt ook een taak voor de gemeenteraad. Ook zij dienen voeling houden met wat er 

leeft. Dit heeft een positief effect op het wederzijds vertrouwen tussen burger en gemeente. 

Met de reorganisatie is een verandering ingezet om de kwaliteit te verbeteren; dat zal energie en 

innoverend vermogen vergen om het verder uit te bouwen. De ambtelijke organisatie dient 

oplossing- en klantgericht te werken. De gemeente toont een constructieve houding, zonder direct te 

adviseren, gaat het vooral om adequate voorlichting ten opzichte van burgers, ondernemers en de 

initiatieven vanuit de gehele plaatselijke maatschappij.  

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte 

communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op 

vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de 

beoogde dienstverlening.  

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. 

Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente 

investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers. De 

gemeente is er voor iedereen, dus informatie is eveneens toegankelijk voor het deel van de 

samenleving die (nog) niet over de digitale middelen beschikt.  

Resultaten van de reorganisatie in de vorige raadsperiode worden gecommuniceerd met de 

gemeenteraad. Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de 

gemeenteraad. 

Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar 

de gemeente voor de burger’. 

  

Wat gaan we hiervoor doen? 

1.2.1 Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus 

naar een attitude van  ‘ja, mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding. 

1.2.2 Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van 

openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van 

burgers.  

1.2.3 Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de 

gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.  

1.2.4 Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van 

de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met 

een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd 

aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere 

gemeenten. 
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Beleidsterrein 3  - Externe contacten 

Een transparante en toegankelijke overheid betrekt burgers bij de vorming en uitvoering van het 

gemeentelijk beleid. Eigen initiatieven van burgers en ondernemers worden correct bejegend en, 

zoals beschreven in ‘beleidsterrein 2 – ambtelijke organisatie’, er wordt door onze medewerkers 

constructief meegedacht. 

Burgers en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid. Dit bevordert een 

transparante en toegankelijke Staphorster overheid.  

Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de gemeente Staphorst. Dit strookt met de 

gedachte dat steeds meer taken naar de samenleving worden gebracht. Wij hebben daarbij als 

gemeente vertrouwen in de burgers. Er wordt door de gemeente een helder kader aan de burgers 

gegeven in hoeverre zij een stem hebben, zodat het verwachtingsniveau duidelijk is. Daarbij houdt de 

gemeente de regie. De gemeente verschaft helderheid wat de overheid van de burgers verwacht, en 

wat de burgers van de overheid kunnen verwachten.  

Ondersteuning vanuit de gemeente wordt gebaseerd op eigen kracht en verantwoordelijkheid van de 

burger. Daarbij zoekt de gemeente de juiste verhouding tussen vrijwillige en professionele inzet, en 

de ondersteuning hiervan. Bestaande burgerparticipatie, voortkomende uit betrokkenheid, wordt 

gestimuleerd. 

Daarnaast is er een rol weggelegd voor dorps- en wijkraden. De dorps- en wijkraden zien wij als een 

goede vorm van burgerparticipatie. Verwacht wordt dat deze zelfstandige groepen goed 

georganiseerd zijn en daadwerkelijk namens een groep betrokkenen spreekt.  

Wij willen de bestaande en eventueel nieuwe dorps- en wijkraden betrekken bij het gemeentelijk 

beleid. Dit kan onder andere door deelname van de raden aan de kennistafel wanneer het 

onderwerp betrekking heeft op de leefomgeving van de betreffende raad.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

1.3.1 Wij organiseren de mogelijkheid en bieden aan burgers de gelegenheid  voor de 

noodzakelijke en gewenste burgerparticipatie. 

1.3.2 Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de 

beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. 

belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.  

1.3.3 Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader 

heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen 

weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het 

duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.  

1.3.4 Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en 

handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling 

te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt 

voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud 

van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf 

verantwoording af te leggen over het resultaat. 
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Beleidsterrein 4  - Aanbestedingsbeleid 

Wij streven ernaar om in ons gemeentelijk aanbestedingsbeleid rekening te houden met zowel 

bedrijven in de gemeente, als bedrijven van buiten de gemeente. De gemeente heeft een 

inspanningsverplichting om lokale, kwalitatief sterke bedrijven zo maximaal mogelijk voor 

aanbestedingen in aanmerking te laten komen. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

1.4.1 Mogelijkheden onderaanneming vergroten. 

1.4.2 Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens 

een aanbesteding. 



 Vertrouwen in dynamisch Staphorst! 

 

Gemeente Staphorst  Coalitieakkoord 2014-2018 

SGP - CDA - ChristenUnie  1 mei 2014 

12 

Programma 2 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsterrein 1  - Openbare orde, veiligheid en handhaving 

Wij willen dat iedereen in de gemeente Staphorst zich veilig voelt. Veiligheid (of: het gevoel van 

veiligheid) is een belangrijke factor in de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeentelijke kernen 

en wijken. Daarbij dient in de samenwerking in de Veiligheidsregio IJsselland rekening te worden 

gehouden met de kenmerken van de gemeente Staphorst. Wij streven er naar dat het huidige 

voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance op peil blijft. 

De unieke positionering vlakbij de snelweg A28, de karakteristieke rietgedekte boerderijen en de 

hoge mate van betrokkenheid van burgers in de dorpskernen; het zijn niet te onderschatten 

aspecten die invloed hebben op de concrete veiligheid in de gemeente Staphorst.  

Gezien de ongewenste ontwikkelingen in de laatste jaren, wat betreft inbraken en woningbranden, is 

preventieve zorg en aandacht voor veiligheid van levensbelang. Daarbij vinden wij als 

coalitiepartners het zeer belangrijk dat deze zorg ook met de zeer gewaardeerde vrijwilligers bij de 

plaatselijke brandweerkorpsen, EHBO-ers etc. wordt ervaren. Verder vervullen de burgers van de 

gemeente Staphorst een zeer unieke positie binnen Nederland met de zogenaamde ‘stewards’ 

tijdens de jaarwisseling; zij zorgen onder andere voor een ordelijk verloop binnen de gemeente. Wij 

willen daar een faciliterende en stimulerende rol blijven innemen. 

De coalitie hecht grote waarde aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de 

politie. Daarom zien wij erop toe dat het aantal -wettelijk-  toegezegde wijkagenten daadwerkelijk in 

de gemeente komt en dat deze actief en zichtbaar zijn op straat. 

Wij vinden dat preventie de beste manier is om veiligheid te creëren binnen de gemeente. Preventie 

kan op zeer diverse manieren. Voorlichting en communicatie spelen daarbij een grote rol, zoals de 

behandeling van verkeersregels binnen het basisonderwijs,  maar ook door veilige 

verkeersverbindingen en zwemonderwijs.  

Gezien de veiligheid van vooral jonge bezoekers, en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de 

gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden. Ook willen wij wildkamperen in het 

buitengebied tegengaan. Daarnaast stimuleert en ondersteunt de gemeente de veiligheid in het 

lokale uitgaansleven in de totale gemeente.  
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Wat gaan we hiervoor doen? 

2.1.1 Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft 

niet slechts bij ‘goede voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van 

aanpak komen. 

2.1.2 Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de 

wijk zijn. Daarnaast zien wij er op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal 

wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in de gemeente komt, 

en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente. 

2.1.3 Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke 

taken die zij uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en 

ambulancepost binnen de gemeente Staphorst behouden worden. Het huidige 

voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil. 

2.1.4 Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke 

samenwerking op het gebied van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier 

dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Staphorst 

uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen 

door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten. 

2.1.5 Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente 

Staphorst. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, 

horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige sluitingstijden 

van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze. 

2.1.6 Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op 

veiligheidsaspecten in het verkeer en inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor 

het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.  

2.1.7 Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied 

voor het plegen van inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons 

als gemeente op en doen onderzoek naar, de mogelijkheden van het installeren van 

een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen / invalswegen van 

de bedrijventerreinen.  

2.1.8 De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op 

tegen wildkamperen in het buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor 

bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en jeugd, bij ouders 

en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.  

2.1.9 Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk 

van Automatische Externe Defibrillators (AED’s). 
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Beleidsterrein 2  - Brandweer 

De brandweerkazerne moet in de gemeente Staphorst blijven; dat is wat wij willen. De 

bovengenoemde kwetsbaarheid en eigenheid in de dichte bebouwing met rieten daken, in de 

gemeente, geeft een verhoogd risico wanneer het onder andere gaat om (woning)branden. 

Daarnaast zijn de toegewijde vrijwilligers en andere betrokkenen onmisbaar voor de veiligheid in de 

regio.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

2.2.1 Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst. 

 

Beleidsterrein 3  - Ambulance 

De ambulancepost bij De Lichtmis functioneert naar behoren. De aanrijtijden binnen de gemeente 

zijn binnen de gestelde normen. Wij hechten veel waarde aan deze stationering. De motivatie 

daarvan heeft ook betrekking op de rijksweg A28. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

2.3.1 Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd 

dient voor de gehele gemeente Staphorst binnen de normen te blijven.  
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Programma 3 - ONDERNEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsterrein 1  - Dienstverlenend voor ondernemers 

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. 

De ondernemende cultuur en de daaruit voortvloeiende maakindustrie is een onmiskenbaar deel van 

de identiteit van de gemeente Staphorst. Het belang voor de plaatselijke werkgelegenheid is groot. 

Daarom willen wij een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de 

gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het 

bedrijfsleven, innovatieve ondernemers en de regeldruk omlaag brengen. 

Wij hebben grote waardering voor de innovatieve en kansrijke bedrijven en ondernemingen met 

personeel dat weet van aanpakken, handen uit de mouwen steken en een hoog arbeidsethos heeft. 

Staphorst biedt op dit moment werkgelegenheid aan circa 7.000 personen. 

In aansluiting op bovenstaand programma ‘openbare orde en veiligheid’ in dit akkoord, willen wij 

ook de veiligheid voor ondernemers en ondernemingen verbeteren. Het door de 

ondernemerskringen gefaciliteerde parkmanagement, speelt hierin een rol. 

Daarnaast willen wij in de gemeente de dienstverlening, ook in het bijzonder voor ondernemers 

verbeteren. Daarom dient er één aanspreekpunt te zijn binnen de ambtelijke organisatie voor alle 

vragen van en antwoorden aan ondernemers. 

Wij hebben oog voor de agrarische bedrijven en de natuur. Wij zijn ons bewust van het grote belang 

van de agrarische bedrijven als producent van voedsel. Daarbij zijn de economische activiteiten van 

agrarische bedrijven voor zowel de regionale als de lokale economie van wezenlijk belang. Daarom 

willen wij geen vergroting van natuurgebieden in de gemeente, maar de plaatselijke landbouw de 

ruimte voor ontwikkeling  en groei geven. De landbouwsector is de belangrijkste gebruikers van het 

buitengebied. 

Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor 

startende ondernemers. Onder andere door redelijk en praktisch om te gaan met wet- en 

regelgeving.  
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Wat gaan we hiervoor doen? 

3.1.1 Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op 

bedrijventerreinen krijgt in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de 

verdere uitbouw ervan in goed overleg met de ondernemerskringen faciliteren.  

3.1.2 Wij zetten in op een bedrijvencontactpersoon/accountmanager voor bedrijven met 

een centraal ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht 

kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij met één aanspreekpunt binnen de 

gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon/ 

accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en 

uitvoering van de Participatiewet.  

3.1.3 De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij 

diverse betrokkenen zich laten vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk 

te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde bedrijvencontactpersoon vervult 

hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het 

vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook 

een belangrijke rol in de arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.  

3.1.4 Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers 

van ondernemingen en werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren 

en andere direct betrokkenen bij de betreffende kennis en vraagstukken. 

3.1.5 De gemeente kiest er voor de agrarische bedrijven in het buitengebied, alsmede 

economische activiteiten die niet in strijd zijn met de agrarische doeleinden, te 

waarborgen.  

3.1.6 Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, 

onder andere betreffende de locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en 

regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende rol innemen ten 

opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.  

3.1.7 De mogelijkheden van social return worden in een gemeentelijke beleidsnotitie met 

concrete streefdoelen uitgewerkt. De eerste resultaten zijn in de komende 

raadsperiode aantoonbaar aanwezig. 

 

Beleidsterrein 2  - Sociaal werkgever- en ondernemerschap 

Voorafgaand aan de bedrijfseconomische aspecten, wil de coalitie van SGP, CDA en ChristenUnie de 

verantwoordelijkheid van de werkenden die begeleiding en extra aandacht nodig hebben 

benadrukken. Het gaat hierin om het faciliteren van de kwetsbare, en sociaal zwakkere in de 

samenleving. Dus de werkenden, waarbij daadwerkelijk een ‘beschutte werkplek’ noodzaak is, 

moeten zich kunnen blijven inzetten binnen sociale werkplaatsen als bijvoorbeeld Reestmond.  De 

gemeente, en de gemeentelijke economie, is er voor iedereen. 

Wij willen de ondernemers voorlichten over de mogelijkheden van sociaal ondernemerschap en het 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierbij streven wij naar korte lijnen tussen 

onderwijs en ondernemerschap binnen de gemeente door het faciliteren van een nauwe 

samenwerking. Dit zal zeker tot resultaten leiden.  



 Vertrouwen in dynamisch Staphorst! 

 

Gemeente Staphorst  Coalitieakkoord 2014-2018 

SGP - CDA - ChristenUnie  1 mei 2014 

17 

Daarbij is het delen van kennis en ervaring een belangrijk aspect. Daarnaast willen wij jonge 

hoogopgeleiden een realistisch perspectief bieden binnen de gemeente. Ook met de aanwezige 

maakindustrie in Staphorst.  

Wij willen ondernemers en jongeren bij elkaar brengen met als doel een betere aansluiting van 

theorie in het onderwijs en praktijk in het bedrijfsleven; en omgekeerd.  

De werkzoekende jeugd wordt hierdoor een kans gegeven om op de juiste plek te functioneren.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

3.2.1 Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale 

jeugd. Door proactief actuele zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel 

ondernemer als jongere een positief resultaat worden behaald.  

3.2.2 Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke 

organisatie. Daarmee kan de gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen. 

 

Beleidsterrein 3  - Bedrijventerreinen en haven 

Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en 

uitbreiden. Bedrijventerreinen blijven nodig om in de lokale behoefte te kunnen voorzien. In het 

kader van vervoer en transport zal de bereikbaarheid en ontsluiting van de bedrijventerreinen 

specifieke aandacht vragen. De behoefte van ondernemers dient eerst in kaart te worden gebracht 

voordat nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.  

Voor de zogenaamde ‘groene-ondernemers’ in de gemeente Staphorst, zoals recyclingbedrijven en 

puinverwerkers, willen wij een kwalitatief goede locatie creëren. Bijvoorbeeld door migratie en 

concentratie van deze categorie ondernemingen op de mogelijke locatie aan de Uithofsweg.  

De voorgenomen uitbreiding van de haven bij Meppel raakt de gemeente Staphorst. De beoogde 

uitbreidingslocatie valt binnen het grondgebied van onze gemeente. Wanneer het economisch 

verantwoord is voor de gemeente Staphorst om mee te werken, zijn wij bereid mee te werken aan 

de ontwikkeling en uitbreiding van de haven.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

3.3.1 Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en 

inzichtelijk maken. Dit gebeurt voordat bestaande bedrijventerreinen worden 

uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.   

3.3.2 Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven 

bij Meppel. De gemeente Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de 

voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen voortrekkersrol in.  
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Programma 4 -  VERKEER, OPENBARE RUIMTE EN WATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsterrein 1  - Verkeerscirculatieplan 

In december 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Kernen vastgesteld. Deze visie betreft 

het ruimtelijk kader tot 2030. De onderdelen die nader zijn uitgewerkt betreffen het Wonen, Werken 

(bedrijventerreinen) en Verkeer. 

Vanuit de Structuurvisie wordt het ‘Verkeerscirculatieplan’ opgesteld. Wij willen in de komende 

periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk opnemen in het Verkeerscirculatieplan. 

Het betreft daarin onder andere de volgende vraagstukken: 

− Verbetering en verplaatsing van de op- en afritten van de A28, ten behoeve van het 

onttrekken van verkeer (onder andere zwaar verkeer) uit de dorpskernen; 

− Inventarisatie van mogelijkheden om de Industrieweg te wijzigen, om zo zwaar verkeer uit de 

wijken en kernen te onttrekken. Eveneens ten behoeve van de ontsluiting van het 

industrieterrein De Baarge en het beoogde industrieterrein aan de Oosterparallelweg; 

− Waarborgen voortgang en continuïteit van het verbeteren van de verkeersontsluiting van de 

zuivelfabriek CZ Rouveen, zoals gestart in het begin van dit kalenderjaar; 

− Inventarisatie van mogelijkheden om het centrum van de kern van Staphorst 

fietsvriendelijker te maken; 

− Aanpak onveilige verkeerssituaties door haaks parkeren, bijvoorbeeld aan de Ebbinge 

Wubbenlaan en; 

− Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op en in de omgeving van 

de Stovonde. Hierin dient onder andere de mogelijkheid tot verlenging van de Stovonde te 

worden onderzocht. 

Vanuit de gemeente moeten wij kritisch kijken naar de spoorwegovergang bij de J.J. Gorterlaan. 

Doorstroming van (zwaar) verkeer dient te worden gewaarborgd. Wij streven naar een 

ongelijkvloerse kruising, in de vorm van een tunnel. Dit verdient extra aandacht bij een eventuele 

komst van een NS-station en de mogelijke opwaardering van de Hanzelijn. 
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Wat gaan we hiervoor doen? 

4.1.1 Wij pakken bovenstaande vraagstukken aan ter bevordering van de 

verkeersveiligheid, ter waarborging van de doorstroming en ter reductie van de 

belasting in de kernen door verkeersdrukte en zwaar verkeer. 

4.1.2 Voor de realisering van de op- en afritten A28 wordt overleg opgestart met de 

provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Een eerste rapportage van mogelijkheden 

volgt in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2016. 

4.1.3 Met de realisering van de ongelijkvloerse spoorwegovergang zal het college in het 

najaar rapporteren over de voortgang. In de besprekingen met Prorail wordt de 

veiligheid zodanig verwoord dat de kosten voor de aanleg van de tunnel niet op de 

gemeentelijke begroting drukken.  

4.1.4 Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de 

carpoolplaats bij De Lichtmis en een carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en 

afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct omwonenden door 

bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.  

 

 

Beleidsterrein 2  - Openbaar vervoer 

Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de 

spitsuren door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Daarbij speelt het vraagstuk over 

de komst van een NS-station en het effect hiervan op de bestaande buslijn 40 een grote rol.  

De mogelijkheid voor de komst van het station moet worden opengehouden voor de lange 

termijnvisie. Wij willen dat het openbaar vervoer toegankelijk is voor iedereen. Dus wij streven bij de 

komst van het station naar een centrale ligging waarbij de afstand gelijkwaardig is voor de 

verschillende dorpskernen in de gemeente. Hiervoor nemen wij het initiatief richting de Provincie 

Overijssel en de betrokken verantwoordelijken bij het spoor, zoals NS en ProRail. 

Wij willen de bestaande buslijnen behouden en streven naar een dienstregeling met korte wacht- en 

reistijden. Dit heeft zijn uitwerking in de prioriteitstelling binnen het openbaar vervoer. Wij achten 

een goede busverbinding van groter belang dan de komst van een NS - station.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

4.2.1 Wij streven naar een openbaar vervoer dat voor iedere potentiële reiziger 

toegankelijk en bereikbaar is.  

4.2.2 Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding 

in de gehele gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang. 
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Beleidsterrein 3  - Fietspaden 

Wij stimuleren het gebruik van de fiets. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de diverse 

kernen en betekent een reductie van verkeersdruk. Het geeft een directe bewustwording van het 

rentmeesterschap in de zorg voor natuur en milieu. Voor de aanleg en het behoud van fietspaden is 

het fietspadenplan opgesteld; daarin is de prioritering van aanleg en onderhoud van de fietspaden 

opgenomen. Wij kunnen ons goed vinden in dit plan en willen dit ook graag doorzetten.  

Wij willen eveneens een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en 

recreatie. Dit beleid wordt gestimuleerd vanwege een toename van elektrische (snel-)fietsen. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

4.3.1 Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg 

en de Kanlaan uit veiligheidsoverwegingen.  

4.3.2 Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat 

deze ook aansluiten bij fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het 

onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en verbeteren van het 

fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de A28 

tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen 

Meppel en Zwolle.  

4.3.3 Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil 

verkend. 

 

Beleidsterrein 4  - Parkeren 

Gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren. Dat willen wij zo 

houden. Voor de middenstand is het gratis parkeren van groot belang. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

4.4.1 In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand  

willen wij voldoende en ruime parkeergelegenheid blijven behouden. 

4.4.2 Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.  

4.4.3 In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt 

worden met de parkeernorm naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid. 

4.4.4 Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om 

geen onveilige situaties te creëren.  

4.4.5 Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte. 
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Programma 5 - LEREN EN LEVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsterrein 1  - Onderwijs 

Het onderwijsbeleid krijgt lokaal vorm in het Lokaal Educatief Overleg. Er zijn veel ontwikkelingen 

binnen het onderwijs. Met ingang van 1 januari 2015 komt het onderhoud aan de schoolgebouwen 

voor rekening van de schoolbesturen. De invoering van de Wet Passend Onderwijs is eveneens een 

direct merkbare ontwikkeling voor de scholen. De gemeente wil de scholen hierbij ondersteuning 

bieden voor een geleidelijke overgang.  

De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in 

IJhorst. Daarnaast is het van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.1.1 Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van 

de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de 

schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de 

ondersteuningsprofielen in de scholen. 

5.1.2 Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is 

in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de 

schoolbesturen.  

5.1.3 Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de 

gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand 

bewegingsonderwijs. 

5.1.4 Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende 

raadsperiode gewerkt worden aan de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum 

aantal leerlingen. 

5.1.5 Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het 

kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor 

zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.  

5.1.6 Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een 

boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.  
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Beleidsterrein 2  - Jeugd en sport  

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten.  Wij streven naar een gemeente die er 

voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij 

willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen. Het gaat daarin vooral om het realiseren van 

eenheid in verscheidenheid.   

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.2.1 Wij leggen een speelveld aan in De Slagen, zodat daar ook een bovenwijkse 

voorziening is voor de lokale jeugd.  

5.2.2 Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en 

leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen van de jeugd, zoals scholen, sport- en 

andere verenigingen wordt dat gestimuleerd. 

5.2.3 Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak 

gebruiken van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.  

 

Beleidsterrein 3  - Burgerparticipatie 

De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten 

participeren bij de beleidsontwikkeling. Hiervoor wordt een helder kader en verwachtingsniveau 

opgesteld ten gunste van burgers. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct 

aangaan, om zo de ervaringen uit de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.3.1 Wij betrekken burgers en direct betrokken verenigingen, raden en 

vertegenwoordigers in het voortraject bij het vormen van beleid. 

5.3.2 Wij willen de deelname aan kennistafels door betrokken burgers mogelijk maken en 

stimuleren. Zo kunnen zij direct communiceren met de betrokkenen vanuit het 

college, de raad en de ambtelijke organisatie.  

5.3.3 Wij geven de burgers een helder kader en een correct verwachtingsniveau, zodat zij 

weten in hoeverre zij zeggenschap en invloed hebben. 

5.3.4 Goed functionerende en goed georganiseerde wijk- en dorpsraden met draagvlak in 

het dorp of de wijk, faciliteren wij bij de vertegenwoordiging van de dorpskern of 

wijk binnen de gemeente Staphorst door een pilot zoals beschreven in Programma 1 

– beleidsterrein 3, actiepunt 1.3.4 

5.3.5 Wij stimuleren de WMO-raad als bijzondere vorm van burgerparticipatie. Zie 

eveneens het volgende programma 6 ‘Sociale zaken, zorg en burgerzaken’. 

5.3.6 Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in 

staat is) een tegenprestatie en een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in 

combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Participatiewet. 

5.3.7 Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, 

zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie.  

5.3.8 Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij 

samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen voor het in stand 

houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een terugtredende overheid. 
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Programma 6 - SOCIALE ZAKEN, ZORG EN BURGERZAKEN 

 

 

 

 

 

 

De zorg in de gemeente staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen. Met de transitie 

Jeugdzorg komen meer taken naar de gemeente, de burger, de plaatselijke en regionale instellingen. 

Ook wordt daarbij steeds meer gevraagd van maatschappelijke en levensbeschouwelijke instellingen.  

Dat is goed, de eigenheid van de zorgvraag zal veel beleidswaardering moeten hebben. Echter, de 

eerste verantwoordelijkheid in de zorg ligt bij de burgers. Dit programma, evenals de zorgverlening in 

de toekomst kenmerken zich door een volgorde van burger naar overheid: zorgverlening, eerst door 

de burger zelf, dan zijn/haar omgeving (familie, vrienden, buren etc.) en dan maatschappelijke 

instellingen. 

 

Beleidsterrein 1  - Ouderenzorg 

Bij de ouderenzorg hoort het tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen  

gaan wij verschillende (maatschappelijke) instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken. 

Ook hier hebben vrijwilligers en mantelzorgers een onmisbare rol.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

6.1.1 Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel 

via onderaanneming. 

6.1.2 Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere 

frequentie van bijeenkomsten naar inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in 

de kerken en betrokkenen namens de gemeente.   

6.1.3 Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en 

hogere financiële lasten. 

6.1.4 Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin 

identiteitsgebonden zorg wordt geboden.  

6.1.5 Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan 

de hand van de planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs 

verschraling te voorkomen, bewaakt het college een blijvend samenhangend en 

evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande 

zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen 

toegankelijke zorg zal in de belangenafweging worden meegenomen.  
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Beleidsterrein 2  - Jeugdzorg 

De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de 

schouders van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende 

periode.  

Wij willen dat de gemeente Staphorst passende jeugdzorg biedt. Vanuit deze gedachte dienen wij 

een vangnet te creëren die ook zorg biedt aan jeugd die niet behoort bij een vereniging, organisatie 

en/of kerk. 

Wij willen de jeugdwerker in de gemeente behouden, met als doel dat hij voor iedere jongere in de 

gemeente hulp kan bieden voor een (her)intrede in de samenleving. De jeugdwerker heeft voeling 

met de achtergrond van de kerkelijke jeugd. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt een belangrijke rol in de zorgverlening. Binnen de 

jeugdzorg dient het CJG de regie te houden. Daarbij is preventie de beste manier om zorg te 

verlenen.  

Wij willen in een pril stadium van jeugdproblemen kunnen ingrijpen, met in het achterhoofd dat 

problemen bij de jeugd mede het gevolg kan zijn van de situatie in het gezin. Dit past in de 

systematiek van de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook hier geldt: preventie van jeugdproblemen 

is de beste zorg. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

6.2.1 Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de 

jongeren te laten doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en 

voor de gemeenschap, waardevol maken.  

6.2.2 Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.  

6.2.3 Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om 

eventuele problemen te kunnen bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.  

6.2.4 Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie 

Jeugdzorg, zoals deze zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement 

Jeugdzorg regio IJsselland. 

6.2.5 Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-

team) op scholen en het (kerk-)maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het 

huidig beleid en de huidige werkwijze. 

6.2.6 De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten 

wij voort. Deze zijn waardevol voor het signaleren van vraagstukken op sociaal 

domein en zorg. 
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Beleidsterrein 3  - WMO - raad, vrijwilligers en mantelzorg 

Voor de WMO-raad verandert naar verwachting een groot aantal zaken. Ook zij krijgen meer taken 

dan voorheen. Wij willen de WMO-raad, indien dit noodzakelijk blijkt als kwaliteitsborg van de 

advisering, faciliteren met ambtelijke ondersteuning als een bijzondere en zeer gewaardeerde vorm 

van burgerparticipatie.  

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar voor de gemeente en de dorpsgemeenschappen in het 

bijzonder. Zonder onderscheid van achtergrond of identiteit. Door de steeds belangrijkere rol in de 

toekomst willen wij hen faciliteren en ondersteunen. 

Wij vinden dat procedures en wet- en regelgeving op ruimtelijke gebied redelijkerwijs mogelijkheden 

biedt voor mantelzorg.  Inwoning door ouders bij jeugd moet flexibel en met een snelle doorlooptijd 

mogelijk worden gemaakt wanneer dit noodzakelijk is.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

6.3.1 Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks 

de extra taken in de toekomst. Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een 

volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.  

6.3.2 Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente 

stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, 

advies en respijtzorg.  

6.3.3 Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het 

inwoning betreft ten behoeve van mantelzorg.  

6.3.4 Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers 

in de gemeente, aangezien zij steeds belangrijker worden voor samenleving en 

maatschappij. 

 

Beleidsterrein 4  - Minimabeleid 

Wij willen als coalitiepartijen iedere inwoner van de gemeente laten deelnemen aan de samenleving 

en maatschappelijke activiteiten. De stille en verborgen armoede belemmert deze participatie.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

6.4.1 Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor 

inwoners aan de rand van de samenleving mogelijkheden te bieden voor een 

spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe bijdrage voor 

muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten 

behoeve van een gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling 

op het minimabeleid in de gemeente komt er een ‘Fonds deelname maatschappelijke 

activiteiten’ (FDMA). 
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Programma 7 - SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME 

 

 

 

 

 

 

Beleidsterrein 1  - Sportaccommodaties 

De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van iedere inwoner in de gemeente. Dit 

betreft onder andere veiligheid. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere 

inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. 

Wij vinden dat er ruimte voor discussie moet zijn over sport en de daarmee samenhangende zaken, 

in de raad. Wij vinden dat de sportnota als basis wordt gebruikt voor het nemen van beslissingen op 

ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan 

worden afgeweken.  

De coalitie is bereid bij te dragen aan het oplossen van de problematiek rond en op de bestaande 

locatie van motorclub AMBC. Vanwege de milieuproblematiek en de door omwonenden ervaren 

overlast zijn spoed en urgentie vereist.  

Wij streven ernaar dat sportaccommodaties zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe 

omwonenden en andere betrokkenen.  

 

Noot:  

De fractie van de SGP houdt principiële bezwaren tegen de wedstrijdsport. Dit leidt er toe, dat de fractie bij zaken, die 

hierop betrekking hebben, zal kunnen tegenstemmen. Voor andere zaken die hier aan de orde komen, maakt die fractie 

haar afweging bij de behandeling. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

7.1.1 Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke 

voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij 

als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig 

vervangingsinvesteringen overwegen. 

7.1.2 Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de 

sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking 

gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn. 

7.1.3 Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en 

functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen  voor rekening komen van 

de gebruiker. 

7.1.4 Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het 

crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is. Gezien de 

problematiek en de mogelijke verplaatsing van het crossterrein AMBC worden de 
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lasten voor een nieuwe locatie gezamenlijk met de motorclub gedragen. Dat 

betekent dat de eigen bijdrage van de AMBC volgens afspraak blijft op € 400.000. 

Het college komt met een lastenoverzicht voor de gemeente. De vertaalslag van 

meerkosten voor de gemeente worden in billijkheid en redelijkheid opgenomen in de 

begroting 2016. Wanneer de haalbaarheid van een alternatieve locatie niet mogelijk 

blijkt c.q. de meerkosten voor verplaatsing naar de mening van het college onredelijk 

zijn, zal de huidige locatie van de AMBC aangepast worden conform de reeds 

aangenomen plannen.  

 

Beleidsterrein 2  - Museumboerderij 

Wij willen de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen. Het museum 

behoort tot de cultuur van de gemeente en geeft de historische ontwikkeling weer. Echter, het 

museum dient financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

7.2.1 Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de 

gemeente wordt.  

 

Beleidsterrein 3  - Fiets- en wandelpaden en de natuur 

Er is veel natuur in de gemeente Staphorst. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en 

natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

7.3.1 Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door 

fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met 

Staatsbosbeheer. 

7.3.2 Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op 

een netwerk van fietspaden buiten de gemeente. Zie eveneens programma 4, 

beleidsterrein 3.  

 

Beleidsterrein 4  - Evenementen 

Wij willen de plaatselijke evenementen niet belemmeren. Het gaat hier om de evenementen welke 

in de diverse kernen worden georganiseerd. Daarvoor is een activiteitenterrein, De Tippe, aangelegd. 

Wij vinden dat er een realistisch maximum wordt gesteld aan het aantal evenementen. Een 

gemeentelijke planning van al de gewenste evenementen zal daarvoor worden ontwikkeld. De 

verscheidenheid van de plaatselijke samenleving en dorpsgemeenschappen mag daarin tot uiting 

komen.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

7.4.1 Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor 

aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het 

treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.  
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7.4.2 De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de 

komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden 

afgesproken, bestaan.  

7.4.3 We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig 

activiteitenterrein in Rouveen. 

 

Beleidsterrein 5  - Zwembad 

Het is vastgesteld dat het zwembad ‘De Broene Eugte’ een vermindering van de gemeentelijke 

bijdrage krijgt, en in 2018 een geheel stoppen van de bijdrage.  Wij vinden dat het zwembad een 

basisvoorziening is van de gemeente Staphorst. Daarom willen wij duidelijkheid verschaffen over de 

toekomst van het zwembad na 2018.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

7.5.1 Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de 

basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van 

instructiezwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, 

breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde 

structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018. 

7.5.2 Wij willen een gezamenlijk plan van het stichtingsbestuur en het college over de 

exploitatie van het zwembad in de toekomst. 

7.5.3 Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het verduurzamen van het zwembad in 

samenspraak met ondernemers en kennisinstellingen.  
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Programma 8 - RUIMTE EN WONEN 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsterrein 1  - Bouwlocaties/wonen 

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden 

landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal 

blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij 

belangrijke factoren. 

Ook willen wij zorgvuldigheid betrachten met inbreidingslocaties. De functieveranderingen en  

ruilverkaveling in het buitengebied zorgen voor de nodige ruimte op de Streek.  

Verder dient de behoefte aan woonruimte beter in kaart te worden gebracht. De identiteit en 

eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de 

inwoners wat betreft woningen.  

Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig 

houden van dieren mogelijk maken.  

Wij willen dat de kwaliteit van de dienstverlening van de ambtelijke organisatie verbetert. Daarbij 

past een constructieve houding waar samen met de burger naar mogelijkheden wordt gezocht. Dus 

in plaats van procedure gericht werken naar oplossingsgericht werken. Daarbij speelt de inwoning in 

verband met mantelzorg, welke wij mogelijk willen maken, eveneens een rol.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

8.1.1 Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en 

voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd. 

8.1.2 De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële 

behoeften van inwoners te inventariseren.  

8.1.3 Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.  

8.1.4 Wij willen de dienstverlening en de houding van de ambtelijke organisatie 

verbeteren. Een heldere uitleg en het meedenken met de initiatiefnemer wordt de 

basis. Zie ook programma 1 over de verbetering van de dienstverlening.  

8.1.5 Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren  voor hobbymatig 

gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke 

bebouwing.  
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8.1.6 Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de 

mogelijkheid behoren. 

8.1.7 Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. 

Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De 

afstemming tussen provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.  

8.1.8 Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status 

van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in 

bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie 

Overijssel. 

8.1.9 Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de 

raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van 

een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- 

en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd. 

8.1.10 De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een 

glasvezelnetwerk, ten behoeve van het beschikbaar maken van snel internet voor 

burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de verbinding in het 

buitengebied en de Streek. 

 

Beleidsterrein 2  - Project ‘de Slagen’ 

Wij willen project ‘de Slagen’ verder ontwikkelen en de aanleg van deze woonwijk in fasen voltooien.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

8.2.1 Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende 

projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te 

komen.  

8.2.2 Wij stimuleren de woningverkoop in de Slagen, zodat de wijk afgebouwd kan worden 

en de bovenwijkse voorzieningen kunnen worden aangelegd. Het college komt met 

concrete voorstellen aangaande de actieve betrokkenheid van de 

projectontwikkelaar. 

 

Beleidsterrein 3  - Monumenten 

Wij willen daarbij het dorpsgezicht waarborgen om de identiteit en eigenheid van de gemeente te 

behouden, met oog voor het leef- en wooncomfort, met name in de vele monumenten die onze 

gemeente rijk is.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

8.3.1 Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de 

gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, 

gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en 

binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en 

wooncomfort. 

8.3.2 De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.  
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Beleidsterrein 4  - Afvalinzameling 

De eerste fase omtrent het omgekeerd inzamelen is afgerond. De tweede fase staat op punt van 

beginnen. Wij willen eerst een evaluatie uitvoeren, aangezien de financiële resultaten niet duidelijk 

zijn bij inwoners en gemeente. 

Wij willen rekening houden met de inwoners in de buitengebieden en de grote gezinnen in de 

vervolgfase van het omgekeerd inzamelen en het creëren van centraal liggende inzamelplekken.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

8.4.1 Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons 

vooral op de voordelen van de burger.  

8.4.2 Wij houden rekening in het vervolgtraject met inwoners van de gemeente in de 

buitengebieden en de gezinnen in onze gemeente.  

 

Beleidsterrein 5  - Klimaat 

Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder 

inwoners/burgers. Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap 

ontsierend effect hebben.  

Wij vinden dat wij niet de gemeente zijn die voorop moet lopen wat betreft duurzaamheid en 

ontwikkeling ter bevordering van winning van schone energie.  

Als gemeente kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene 

alternatieven voor energie.  

 

Wat gaan we hiervoor doen?  

8.5.1 Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt 

door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal 

windturbines is niet gewenst.  

8.5.2 Wij willen dat de gemeente de regie houdt bij het thema windenergie. Mocht onze 

regie ondermijnd worden door bovenlokale ontwikkelingen, zal eerst een 

opwaardering van de huidige drie windturbines worden onderzocht.  

8.5.3 Bij nieuwe initiatieven op het gebied van windenergie dienen in ieder geval 

draagvlak, participatie en gezondheidsaspecten te worden beoordeeld. 

8.5.4 Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, 

ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. 

Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.  

8.5.5 Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de 

daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene 

alternatieven voor energie.  
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Programma 9 - FINANCIEN EN BELASTINGEN 
De hieronder genummerde beleidsterreinen lopen niet synchroon met de 

meerjaren - beleidsbegroting en de voorliggende programma’s. 

De gemeente Staphorst is financieel gezien op orde. Wij staan voor een structureel sluitende 

meerjarenbegroting. Het weerstandsvermogen van 8,1 is bijzonder goed. Dit heeft mede als reden 

dat in het verleden de grond grotendeels is verkocht.  

Bedrijfsvoering 

Bij de uitwerking van het coalitieakkoord zal het college de beoogde maatschappelijke effecten en de  

daarvoor vereiste middelen zo specifiek en meetbaar mogelijk formuleren en een realistische 

haalbare planning hanteren. 

Decentralisaties 

De ingeboekte besparing ad. € 320.000 is in 2014 niet te realiseren. Nader bekend geworden 

regelgeving: de te ontvangen decentralisatiegelden moeten tot en met 2017 binnen het sociaal 

deelfonds worden ingezet. De uitvoering hiervan wordt gemonitord. De ophanden zijnde drie 

decentralisaties en de afschrijving van de MCR hebben het effect dat de ontwikkeling van de 

gemeentebegroting niet zorgeloos is.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

9.0.1 Wij willen de lasten voor onderzoeken en procedures op het gebied van ruimtelijke 

ordening omlaag brengen. Daarvoor dient een efficiencyslag te worden gemaakt, 

met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de 

ambtelijke organisatie. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van 

processen, regelgeving en planologie.  

9.0.2 De reeds ingezette houding  met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking  

wordt vanuit de intentie ‘slim samenwerken’ vorm gegeven. 

  

Beleidsterrein 1  - Onroerende zaak belasting (OZB) 

De laatste jaren is de OZB extra verhoogd. Wij willen een pas op de plaats en de OZB met niet meer 

dan de inflatiecorrectie verhogen.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

9.1.1 Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode, ligt niet voor de hand.  

 

Beleidsterrein 2  - Financiële gevolgen afvalstoffen 

Wij willen de financiële effecten van het ‘omgekeerd inzamelen’ onderzoeken. Het is onbekend of er 

al enig resultaat of voordeel is voor de burger. Dit heeft direct verband met de afvalstoffenheffing.  

Aangezien de gemeente steeds meer betrokkenheid van de burger verlangt betreffende het 

inzamelen, willen wij hierover indirect een kostendekkende vergoeding rekenen. 
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Wat gaan we hiervoor doen? 

9.2.1 Tijdens de evaluatie van de eerste fase van het omgekeerd inzamelen, zoals 

beschreven in voorgaand programma, onderzoeken wij de mogelijkheid om indirect 

de kosten van de burger te vergoeden.   

 

Beleidsterrein 3  - Zwembad 

Wij willen het zwembad, ook na 2018, een structurele bijdrage leveren voor de exploitatie van het 

zwembad. Voorwaarde hiervoor is een volwaardig plan, gezamenlijk is opgesteld door het college en 

het stichtingsbestuur.  Privatisering is geen optie; het zwembad kan niet voortbestaan zonder enige 

vorm van een gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

9.3.1. Wij vinden dat het zwembad een basisvoorziening is die moet voortbestaan. Daarom 

willen wij onderzoeken of wij een geringe structurele bijdrage kunnen leveren ten 

behoeve van de exploitatie na 2018.  

 

Beleidsterrein 4  - Sport 

In programma 7 is geschreven dat gemeentelijke bijdragen alleen ter bevordering van de 

breedtesport komen, en niet ten behoeve van de topsport. Echter, de gemeente neemt haar 

verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid.  

Daarom wil de gemeente financieel bijdragen aan de noodzakelijke voorzieningen en 

vervangingsinvesteringen. De gemeente staat niet toe dat er enige vorm van luxe wordt gefinancierd 

op sportaccommodaties.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

9.4.1 Wij willen bijdragen aan de noodzakelijke voorzieningen van een sportaccommodatie 

en vervangingsinvesteringen ten behoeve van de veiligheid van een ieder die de 

sport recreatief beoefent. 

9.4.2 Wij zijn bereid bij te dragen aan de verplaatsing en het oplossen van de problematiek 

rondom de locatie van de motorclub AMBC. Het college gaat in overleg met de 

AMBC om nogmaals verplaatsing van de motorclub te bespreken. Het college zal  

voor 1 mei 2015 volledige duidelijkheid geven wat betreft de locatie en de kosten die 

daarmee gemoeid zijn.  

 




