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Stand van zaken uitvoering collegeprogramma 2006 - 2010 
Versie januari/februari 2010. 
 
Programmanr. Onderwerp Activiteit Afdeling Pfh. Stand van zaken  2006 2007 2008 2009 2010 

Inleiding Raadsdocument Samen met de raad kader 
opstellen waarbinnen 
thema’s nader worden 
uitgewerkt. 

Griffier E Raadsdocument is opgesteld.   

 Missie en visie Nota Dalfsen 
stroomopwaarts waar nodig 
actualiseren. 

Secr./dir E Nieuwe missie en visie is 
inmiddels (april 2009) door de 
raad vastgesteld. Uitwerking 
volgt. 

  x x  

 Organisatie Verder vorm en inhoud 
geven aan de 
kernkwaliteiten van de 
gemeentelijke organisatie: 
ondernemend, klantgericht, 
sociaal en kwaliteit. 

DT E Is onderdeel van het 
programma Organisatie 
Ontwikkeling en het 
management 
ontwikkelingstraject 

     

1 Bestuur Inspraak Inspraak en 
burgerparticipatie onderdeel 
uit laten maken van de 
beleidsontwikkeling. 

Alle 
afdelingen 

E Hiervoor is continu aandacht.      

 Communicatie Vroegtijdig communiceren 
met de doelgroepen. 

Alle 
afdelingen 

E Hiervoor is continu aandacht. In 
2008 is nieuwe beleidsnota 
communicatie vastgesteld. 

     

 Privatisering 
Uitbesteding/outsourcing 

Op basis van een algemene 
analyse onderzoek laten 
plaatsvinden of uitvoerende 
taken efficiënter door 
marktpartijen, verenigingen 
of instellingen kunnen 
worden uitgevoerd. 

R&S 
Allen 

L Privatiseringstraject zwembad 
De Meule beëindigd.  
Privatisering De Schakel 
Nieuwleusen per 1 januari 2009 
een feit. Onderzoek naar 
privatisering gemeentelijke 
gymlokalen lift mee met de 
Grote projecten. 

x x x x  

 Deregulering Onderzoek naar het O&M E Project is afgerond in 2008.  x    
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afschaffen/vereenvoudigen 
van regels. 

 

 Dorpswethouders 
(kernwethouders) 

Onderzoek naar de 
mogelijkheden tot het 
instellen van 
dorpswethouders. 

O&M E Discussienota in B&W 
besproken. College is gestart 
met een smalle variant bij wijze 
van proef in 2009.  

 x x X  

 Raadsinformatie Initiatieven nemen om te 
komen tot het digitaliseren 
van raadsinformatie. 

DS E RIS is operationeel.       

 Organisatie Actieve en klantgerichte 
opstelling van de ambtelijke 
organisatie. 

Allen 
DT 

E Continu proces. Kaders worden 
in  dienstverleningsvisie 
meegenomen.   

     

 Planning en control Uitbouwen van de planning- 
en controlcyclus. 

DS G Is een meerjarentraject; liggen 
op schema. 

     

 Dienstverlening Verbetering van de 
dienstverlening en digitale 
dienstverlening over 
verschillende kanalen. Voor 
wat betreft de verbetering 
van de digitale 
dienstverlening is het EGEM 
Realisatieplan het 
overkoepelende document. 

DS 
R&S 

E Dienstverleningsvisie en 
bijbehorende verbeteragenda is 
in april 2009 door de raad 
vastgesteld. De in de 
verbeteragenda benoemde 
onderwerpen worden 
stapsgewijs uitgewerkt. Ook het 
realisatieplan Egem-I is in de 
raad van april vastgesteld. Ook 
hiervoor geldt dat de 
verschillende deelprojecten de 
komende periode worden 
uitgevoerd. 

   X  

 Bedrijfsvoering Ontwikkelen van de 
bedrijfsvoering naar fase 2 
volgens het KO-model 
lagere overheden. 

DS E We hanteren in Dalfsen het 
Kwaliteitsmodel 
Overheidsorganisaties (KO-
model) als kapstok voor de 
organisatieontwikkeling. Om de 
uitgangspositie vast te stellen is 
in december 2005 een 
nulmeting uitgevoerd. Het 
Directieteam heeft de ambitie 
uitgesproken om in 2009 in fase 
2 te zitten. In juli 2008 is een 

   x  
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zogenaamde 1-meting 
uitgevoerd op basis van het 
model. Destijds is 
geconstateerd dat de 
organisatie gemiddeld uitkomt 
op fase 1,8. De conclusies en 
aanbevelingen naar aanleiding 
van deze meting zijn concreet 
gemaakt in een actielijst. In 
september 2009 is de Actielijst 
“Op weg naar 2

e
 fase van het 

KO-model” vastgesteld door het 
Directieteam. Tevens is 
afgesproken dat deze actielijst 
twee keer per jaar 
geactualiseerd en aangeboden 
moet worden aan het 
Directieteam. De eerste 
actualisatie heeft inmiddels in 
december 2009 
plaatsgevonden. In 2010 zal 
een audit op basis van het 
nieuwe KO-model worden 
uitgevoerd om onze positie te 
bepalen. 

 Externe krachten Terughoudend beleid bij het 
inhuren van externe 
krachten (adviseurs). 

O&M E Daar waar dit aan de orde is, 
wordt nut en noodzaak 
afgewogen. Inhuren wordt zo 
mogelijk afgebouwd. Door 
invulling van de formatie 
volgens de formatiescan wordt 
meer met eigen mensen 
gewerkt. 

 

 Scholing/ontplooiing 
personeel 

 O&M E Continu proces. Maakt 
onderdeel uit van de 
functieontwikkelingsgesprekken. 
Directie stelt jaarlijks 
opleidingsplan vast. 
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 Samenwerking Samenwerking met andere 
gemeenten. Inmiddels zijn 
een aantal speerpunten 
voor de samenwerking 
aangewezen, waaronder de 
intensivering van de ICT-
samenwerking. Ook op 
andere terreinen vindt 
samenwerking plaats. 

DS E De 3 colleges van Dalfsen, 
Staphorst en Zwartewaterland 
hebben ingestemd met de 
intensivering van de 
samenwerking. 
Voor 1 maart 2010 wordt door 
de secretarissen en 
visiedocument opgesteld. 

  x x x 

2 Openbare orde 
en veiligheid 

Brandweer College is tegen het in 
regionale dienst nemen van 
vrijwilligers bij de 
brandweer. Nadere 
oriëntatie op de overgang 
van beroepspersoneel in 
regionale dienst. 

  SD/BRW E Veiligheidsregio is per 1 januari 
2009 een feit. De 
commandanten komen in 
regionale dienst.  

  x   

 Veiligheidsbeleid Het voeren van de regierol 
op het veiligheidsbeleid en 
de aanpak van overlast. 

O&M E Nota integrale veiligheid is in 
2007 door de raad vastgesteld. 
De daarin opgenomen projecten 
worden op dit moment 
uitgevoerd.  

 x    

 Coffeeshops/gokhallen Het voeren van een 
nulbeleid voor coffeeshops 
en gokhallen. 

O&M E Beleid wordt gecontinueerd.       

 Drugs Ontmoedigingsbeleid voor 
gokken, gebruik van hard- 
en softdrugs en alcohol. 

O&M 
R&S 

E Actief alcoholmatigingsbeleid 
conform nota ‘Mag ik ook een 
slokje?’ Vanaf 2008 deelname 
aan regionaal project ‘Minder 
drank, meer scoren’.  De 
verdere uitvoering van dit 
project loopt tenminste door tot 
2010. Voor de overige 
verslavingen draait op de 
basisscholen het programma 
‘De gezonde school en 
genotmiddelen’ via het CAD. 

     

 Prostitutie Continueren 
prostitutiebeleid. 

O&M E Beleid wordt gecontinueerd.       
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 Rampen Actuele rampenplannen en 
het houden van regelmatige 
rampenoefeningen. 

O&M E Dalfsen beschikt over een 
actueel rampenplan (november 
2007) en deelplannen. Dalfsen 
draait mee in de jaarlijkse 
regionale rampenoefeningen.  
   

     

 Jeugdbrandweer In het kader van het 
wervingsbeleid de 
mogelijkheden onderzoeken 
van de jeugdbrandweer. 

SD/BRW E Jeugdbrandweer is opgestart. 
Er is voldoende animo.  

 x x   

 Veiligheid Het teamwerkplan van de 
politie afstemmen op het 
gemeentelijk Integraal 
Veiligheidsbeleid. 

O&M E Jaarlijks vindt overleg plaats 
met de leiding van de politie en 
het openbaar ministerie.  

 

3 Beheer 
openbare ruimte 
  

Infrastructuur  Inzetten op een adequate 
infrastructuur met goede 
ontsluitingen van de kernen 
en de bedrijventerreinen, 
waarbij veiligheid voorop 
staat. 

R&S dV Hiervoor is continu aandacht. 
Denk aan project duurzaam 
veilig. Aandacht voor de N340 
en N348 en aanleg fietspaden 
Dommelerdijk en Jagtlusterallee 

     

 Verkeersplan  Actueel verkeersplan en 
uitvoering geven aan 
“duurzaam veilig”. 

R&S dV In 2008 is het laatste project, 
Ruitenveen afgerond. Daar 
waar werken worden 
uitgevoerd, wordt gekeken of er 
behoefte is aan optimalisatie 
van omgevingslocaties in de 
directe nabijheid van deze 
werken.  

     

 Aansluitingen N348 Stimuleren van een 
voortvarende aanpak om de 
aansluitingen op de N348 in 
Lemelerveld gerealiseerd te 
krijgen. 

R&S G In 2008 is de verkenning 
gepresenteerd. Nu is het 
wachten op de besluitvorming 
door PS ten aanzien van de 
status van de N348. Stroomweg 
met een snelheidslimiet van 80 
km/h of 100 km/h.  
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 Parkeren Onderzoek doen naar 
alternatieven voor parkeren 
in nieuwbouwwijken en bij 
dorpsvernieuwingsprojecten. 

R&S G Maatwerk in bestemmingsplan.  

 Fietspadennet De recreatieve functie van 
het fietspadennet 
versterken. 

R&S L Gereed voor hele Vechtdal.   

 Regiotaxi/buurtbus 
Gratis openbaar vervoer 

Nader onderzoek verrichten 
naar  
verbredingsmogelijkheden 
van de regiotaxi en/of 
buurtbus. 
Onderzoek verrichten naar 
de haalbaarheid van gratis 
openbaar vervoer tussen de 
kernen voor zestig plussers. 

    R&S G Behandeld in raad januari 2010.     x 

 Rondweg Na het realiseren van de 
herinrichting Rondweg 
binnen één jaar een 
onderzoek instellen naar de 
verkeersstromen vanuit de 
woonwijk naar de 
Haersolteweg. Afhankelijk 
van de uitkomsten van het 
onderzoek al dan niet 
overgaan tot het treffen van 
verkeersmaatregelen of op 
nabij de kruising 
Bontekamp-Koesteeg. 

R&S dV Gereed.   x    

4 Economische 
zaken 

Bedrijfsleven Pro-actieve houding ten 
opzichte van het 
bedrijfsleven en actief 
inspelen op de vraag naar 
grond. 

R&S E Doorlopend proces (Uitvoering 
nota Economische zaken en 
detailhandelsvisie). 

 

 Bedrijfsterreinen Revitaliseren en 
landschappelijk inpassen 
van delen van bestaande 
bedrijfsterreinen. 

R&S G Haalbaarheidsonderzoek 
behandeld in de Raad.  

x     
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 Koopzondagen In september/oktober 2006 
een voorstel aan de raad 
met hierin de mogelijkheden 
en criteria voor het houden 
van een pilot koopzondagen 
in de kern Lemelerveld. 

O&M E Voor Lemelerveld is een achttal 
koopzondagen aangewezen.  

x x    

 Buitengebied 
(Samenvoegen met 
plattelandsvisie) 

Stimuleren van de 
ontwikkeling van nieuwe 
economische dragers in het 
buitengebied. 

R&S L Gereed.  x    

 Plattelandsvisie 
(Samenvoegen met 
Buitengebied. 

Het ontwikkelen en 
uitwerken van de 
“plattelandsvisie”. 

R&S L Gereed. X x    

5 Onderwijs Onderwijs Inzetten voor het behoud en 
het versterken van het 
onderwijs in de gemeenten. 

R&S dV Is een algemeen 
aandachtspunt. 

 

 Voortgezet onderwijs Streven naar uitbreiding van 
het voortgezet onderwijs, 
zonder dat dit ten koste gaat 
van het voortgezet onderwijs 
in Nieuwleusen. 
 

R&S dV Bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota 2008 is 
geconstateerd dat er op dit 
moment geen mogelijkhden zijn 
voor uitbreiding van het VO. 
Gereed. 

 x x   

 Leerlingenvervoer Een heroriëntatie van het 
bekostigingssysteem van 
het leerlingenvervoer en het 
tegengaan van onredelijke 
lastenverzwaring bij het 
leerlingenvervoer. 

R&S dV Raadsbehandeling mei 2009. 
Gereed.  

   x  

 (Ver)brede school Onderzoek naar het concept 
van de (ver)brede school om 
te komen tot een integrale 
afweging. 

R&S dV In ontwikkeling. In relatie tot 
schoolinitiatieven kern Dalfsen 
en project dagarrangementen 
en combinatiefuncties. Loopt 
door naar 2009 en 2010. 

   x x 

6 Cultuur, sport 
en recreatie 

Bibliotheken Bevorderen van een 
bibliotheekvoorziening in 
elke kern en het 
onderkennen van de 
culturele functie die zij 

R&S L Beleidsnota bibliotheek 2010-
2013 in raad van mei 
behandeld. Het behouden van 
voorzieningen in elke kern is de 
doelstelling bij voorkeur in een 

 x x x x 
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kunnen vervullen. kulturhusconcept. De 
bibliotheek vormt zich om naar 
een beleefbibliotheek.  
Onderwerp lift mee met de 
Grote projecten. 

 Sport Actief stimuleren van de 
deelname aan sport en 
daarvoor randvoorwaarden 
opstellen. 

R&S L Sportnota ‘Op uw gezondheid’ 
wordt op dit moment uitgevoerd. 
Continu proces. De 
sportstimuleringsactiviteiten 
komen niet van de grond.  

x x  x x 

 Recreatieve 
voorzieningen 

Stimuleren van de komst 
van recreatieve 
voorzieningen. 
 

R&S L Is een algemeen 
aandachtspunt. Uitvoering nota 
Recreatie en Toerisme.  

 

 Stationslocatie Ontwikkeling van de 
stationslocatie tot een 
hoogwaardig startpunt voor 
toeristische activiteiten. 

R&S G Continu proces. TOP-locatie 
gerealiseerd.  

 x    

 Kunst/cultuur Stimuleren van de deelname 
aan kunst en cultuur. 

R&S L Is een algemeen 
aandachtspunt. 

 

 Culturele voorzieningen Onderzoeken hoe meer 
samenhang en verbreding in 
de culturele voorzieningen 
kunnen worden verkregen. 

R&S L Is meegenomen in de WMO 
nota. Continue proces. 

  x x x 

7 Sociale 
voorzieningen en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

WMO Voor de zomervakantie van 
2006 komen met een 
startnotitie over de invoering 
van de eerste fase van de 
WMO. 

R&S L Gerealiseerd. x     

 Vrijwilligersbeleid Ontwikkelen van 
vrijwilligersbeleid zowel 
binnen de WMO alsmede op 
de overige beleidsterreinen. 

R&S L Behandeld in raad februari 
2010. 

  x x  
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 Voorzieningen jeugd Het realiseren van goede en 
betaalbare voorzieningen 
voor de jeugd. 

R&S L Algemeen aandachtspunt. 
Belangrijke rol ambulant 
jongerenwerkster. Zie ook nota 
speelruimtebeleid. 
 
 

 

 Overleg met de jeugd Het instellen van een 
thematische vorm van 
overleg met de jeugd. 

R&S L Kadernota behandeld in raad in 
2009. 
Gesprekken met jeugd vinden 
plaats in 2010. Beleidsnota vast 
te stellen in 2010. 

 x  x  

 Opvoedingsondersteuning Daar waar nodig in overleg 
met maatschappelijke 
instanties een steunpunt 
voor 
opvoedingsondersteuning 
ontwikkelen. 

R&S L In ontwikkeling in kansnetwerk 
in relatie tot WMO en Centrum 
Jeugd en Gezin. Is opgepakt. 
Loopt door in 2009 en 2010.  

  x x x 

 Vergrijzing Opstellen van een 
beleidsnota vergrijzing. 

R&S L Behandeld in raad van januari 
2010. 

  x x  

 (Jeugd)werkloosheid Actieve aanpak van (het 
voorkomen) 
(jeugd)werkloosheid. 

R&S dV Is een algemeen 
aandachtspunt. 

 

 Schoolverlaters Bijzondere aandacht voor 
de groep voortijdige 
schoolverlaters. 

R&S dV Is een algemeen 
aandachtspunt, waar stevig op 
ingezet wordt. 

 

 Gehandicapten Duidelijkheid verschaffen in 
de wet- en regelgeving voor 
gehandicapten en aandacht 
voor de toegankelijkheid van 
openbare gebouwen, 
infrastructuur en 
winkelcentra. 
Gehandicaptenbeleid 
integreren in het WMO-
beleid. 
 

R&S dV Is een algemeen 
aandachtspunt. 
 

 

 Minima Het voeren van een 
ruimhartig minimabeleid. 

R&S dV Is een algemeen 
aandachtspunt. 
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 Asielzoekers en 
vluchtelingen 

Het voeren van een 
ruimhartig beleid bij de 
opvang van asielzoekers en 
vluchtelingen. 
 
 
 

R&S dV Is een algemeen 
aandachtspunt. 

 

8 
Volksgezondheid 
en milieu 

Lokaal gezondheidsbeleid Samen met de betrokken 
partners invulling geven aan 
het lokaal 
gezondheidsbeleid. 

R&S L Basisnota preventief 
gezondheidsbeleid in december 
in de Raad.Is afgerond in 2008.  

x x    

 Levensstijl Bevorderen van een 
gezonde levensstijl en 
streven naar behoud en 
versterking van de 
eerstelijnszorg. 
 

R&S L Is een algemeen 
aandachtspunt. 

 

 Groenbeheer Natuurlijke wijze van 
groenbeheer. 

R&S dV Nota ‘natuurlijk grondbeheer’ 
januari 2007 vastgesteld. 
Gereed. 

x     

 Afval Kosten van inzameling en 
verwerking van afval zo laag 
mogelijk houden, het 
diftarsysteem regelmatig 
evalueren en hergebruik 
stimuleren. 

R&S dV Lopend proces. Wordt jaarlijks 
in milieuverslag meegenomen 
(afvalmonitor). 

 

 Energiebronnen Onderzoek hoe het gebruik 
van duurzame 
energiebronnen kan worden 
gestimuleerd. 

R&S dV Onderdeel van programma 
duurzaamheid en klimaat. 
Nadere uitwerking van het 
raadsthema duurzaam Dalfsen. 
Programma is vastgesteld en is 
nu in uitvoering. Gereed. 

 x x x  

 Regen- en afvalwater Onderzoek naar hergebruik 
van regenwater en 
scheiding van afvalwater. 

R&S dV Waterplan mei 2007 door raad 
vastgesteld. Gereed. 

 x    

 Water- en rioleringsplan 
 

Opstellen van een integraal 
water- en rioleringsplan. 

R&S dV Waterplan mei 2007 door raad 
vastgesteld. Gereed. 

x x    
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9 Ruimtelijke 
ordening en 
volkshuisvesting 

Ruimtelijke visie 
 

Ontwikkelen van een 
samenhangende ruimtelijke 
visie. 

R&S L April 2007 vastgesteld. 
(plattelandsvisie). Gereed. 

x x    

 Structuurplan Ontwikkelen van een 
structuurplan voor de 
kernen. 

R&S G Ontwerp in commissie van 
maart 2010. Vaststelling in 
september 2010. 

   x x 

 Voorzieningen Waar nodig ondersteunen 
van het particulier initiatief 
om de voorzieningen in de 
kernen in stand te houden of 
nieuwe passende 
voorzieningen te 
ontwikkelen. 
 

R&S Allen Doorlopend proces.  
Overleg met verenigingen van 
plaatselijk belang over 
dorpsontwikkelingsplannen. 

x x x x x 

 
 

Weekmarkten Voorwaarden scheppen 
voor het behoud van de 
weekmarkten in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 

O&M E Heeft continu de aandacht.       

 Aanrijtijden  Een inspanningsverplichting 
om de aanrijtijden van 
politie, brandweer en 
ambulance binnen de 
vastgestelde normen te 
laten plaatsvinden. 

O&M 
R&S 
BRW 

E Continu aandacht. Normtijd 8 
min. binnen de kern (L, D en 
Nwlsn) en 15 min. buiten de 
kern wordt gehaald 
(brandweer). Nieuwe 
standplaatsen ambulance zijn 
gerealiseerd. Aanrijtijden politie 
worden gevolgd. 

 

 

 Woningen Woningbouwcorporaties 
stimuleren tot de bouw van 
voldoende woningen. 

R&S G Zie prestatieafspraken (jaarlijks 
in jaarwerkplan). 
Continu proces.  

 

  Stimuleren van het bouwen 
van levensloop bestendige 
woningen en wijken. 

R&S G Doorlopend proces.  

 Nota wonen Evalueren en actualiseren 
van de nota Wonen. 

R&S G Afgerond in 2006 en 2008. x  x  x 
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 Woningbouw Inzetten voor het verkrijgen 
van voldoende 
mogelijkheden voor 
woningbouw. 

R&S G Doorlopend proces.  

 Bouwkavels Zorg dragen voor een 
evenwichtige verdeling van 
de beschikbare bouwkavels. 

R&S G Is doorlopend proces via 
uitgifteregeling. 

 

 Grondkosten starters Onderzoek verrichten om de 
grondkosten voor starters te 
verlagen. 
 
 

R&S G 24 september behandeld in de 
raad (startersregeling). Gereed. 

  x x  

 Bouwlocaties Aanwijzen van toekomstige 
bouwlocaties in de kern 
Dalfsen. 

R&S G Gereed.    x   

 Wooneenheden bij 
zorgcomplexen 

Initiatieven ondersteunen 
om te komen tot speciale 
wooneenheden bij 
zorgcomplexen. 

R&S G Doorlopend proces.  

 Beeldkwaliteitsplan Het in principe opstellen van 
een beeldkwaliteitsplan bij 
(grotere) 
bestemmingsplannen tot het 
moment dat de 
Welstandsnota is 
geëvalueerd. 

R&S G Handboek BP/regulier. 
Meegenomen in 
bestemmingsplan. Doorlopend 
proces.  

 

 Welstandsnota Het evalueren van de 
Welstandsnota. 

R&S G Is afgerond. Gereed. x     

 Seniorwoningen Bij de herinrichting van 
woonwijken rekening 
houden met de steeds 
groter wordende behoefte 
aan seniorwoningen. 

R&S G Doorlopend proces. Bij 
bestemmingsplan + bouwrijp 
maken van plannen.  
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 Stads- en 
dorpsvernieuwing 

Stads- en 
dorpsvernieuwingstrajecten 
aandragen voor onder 
andere het 
Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing 
(ISV). 

R&S G Doorlopend proces.  

 Politiekeurmerk Nieuwe woonwijken 
inrichten volgens o.a. de 
normen van het 
Politiekeurmerk veilig 
wonen. 

R&S E Onderdeel van de planvorming. 
Continu proces. Evaluatie 
toepassing Politiekeurmerk 
afgerond in juni 2007. 

 

 Acties 
projectontwikkelaars 

Speculatieve acties van 
projectontwikkelaars 
trachten te voorkomen. 
 

R&S G Doorlopend WVG/actieve 
grondpolitiek. 

 

 Middengebied 
Nieuwleusen 

In 2007 een visie 
presenteren over het 
middengebied Nieuwleusen. 

   R&S G Besluitvorming fase 1 in juni 
2009 afgerond. Fase 2 van start 
gegaan. 

 x  x  

 Waterfront Een zodanige invulling 
geven aan het Waterfront 
dat het een meerwaarde 
vormt voor het dorp en qua 
architectuur past bij het 
nieuwe gemeentehuis en 
het bestaande 
dorpsaanzicht van Dalfsen. 

R&S E Ontwikkelcompetitie is gestart. 
Publicatie van twee plannen 
eind 2008. Besluitvorming 
omstreeks maart 2009. Raad 
heeft in april gekozen voor plan 
“Symfonie a.d. Vecht”. Gereed. 

 

10 Financiën Financiële positie Voeren van een zodanig 
beleid dat de gezonde 
financiële positie van de 
gemeente behouden blijft 
waarbij behoedzaam wordt 
omgegaan met 
investeringen. 

O&M G Continu proces  

 Planning- en control Verbeteren van de 
financiële planning- en 
controlcyclus. 

DS/O&M G Continu proces. Zie ook onder 
programma 1. 
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 Sluitende begrotingen Hanteren van sluitende 
(meerjaren)begrotingen en 
geen onevenredige 
lastenverzwaringen 
doorvoeren. 

O&M G Continu proces  

 Prijscompensatie In 2007 voor de helft de 
prijscompensatie en CAO-
verplichtingen van 
gesubsidieerde instellingen 
vergoeden. In 2007 deze 
maatregel evalueren. 

R&S L Loon- en prijscompensatie vindt 
plaats volgens de jaarlijkse 
begrotingsrichtlijnen en de 
betreffende CAO’s van de 
gesubsidieerde organisaties. 
Continue proces. 

x x    

 Belastinggids Het uitbrengen van een 
belastinggids. 

O&M G Plan is stopgezet. Voldoende 
info in de gemeentegids en 
website 

 x    

 Kwijtschelding Het voeren van een actief 
kwijtscheldingsbeleid. 

R&S dV Continue proces.       

 Reserves en 
voorzieningen 

Eind 2006 de nota reserves 
en voorzieningen evalueren. 

O&M G 12 februari 2007 door de Raad 
vastgesteld.  
 

 x    

 Precariorechten Een standpunt innemen 
over de betaling van 
precariorechten en huur van 
gemeentelijke terreinen ten 
behoeve van evenementen. 

O&M G Precariorechtenverordening is 
aangepast. 

 x x  x 

 
 
 


