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Inleiding 

 
De gemeente Bronckhorst staat de komende vier jaar voor grote uitdagingen. De 
demografische ontwikkelingen hebben grote effecten op de bevolkingssamenstelling 
(ontgroening en vergrijzing), op woningbouw, op onderwijs en andere voorzieningen. Dit in 
combinatie met de 3 decentralisaties die per 1 januari 2015 een feit zijn, is een uitdagende 
mix. Samen met de overige partijen wil de coalitie deze uitdagingen aangaan. Vertrouwen, 
samenwerking en stabiliteit zijn hierbij de sleutelwoorden.��
In dit akkoord gaan we met name in op de onderwerpen waarop we als coalitie de richting 
willen aanscherpen of wijzigen. Beleid dat in dit akkoord niet genoemd wordt blijft vooralsnog 
ongewijzigd. 
 
 
VISIE: HOE ZIEN WE BRONCKHORST 
 
De samenleving staat niet stil en de coalitie wil hier in meebewegen. Zij wil zich meer richten 
op krachten/samenwerkingsvormen/initiatieven in de samenleving. De veranderende 
samenleving vraagt om een ’bescheiden vorm van besturen’; anderen (de samenleving) de 
ruimte geven om succesvol te zijn. We gaan meer uit van de eigen kracht, 
verantwoordelijkheden en initiatieven die inwoners zelf nemen. We willen hiermee beter 
aansluiten bij behoeften die er zijn in hun leefomgeving en hen daarbij ondersteunen. 
Iedereen moet mee kunnen doen en de gemeente zorgt voor een vangnet voor mensen die 
niet op eigen kracht of met behulp van hun eigen omgeving mee kunnen doen. Waar 
gemeenten voorheen veel bepaalden, zijn inwoners nu zelf aan zet. Dan is het natuurlijk 
belangrijk dat mensen elkaar weten te vinden. Het vraagt van de raad, het college en de 
ambtelijke organisatie een proactieve houding waarbij gezocht wordt naar verbindingen met 
onze inwoners, ondernemers en organisaties. Het vraagt ook om bewust te zijn van nieuwe 
risico’s doordat we het ’het proces en resultaat’ over laten aan anderen.  
 
 
HOE GAAN WE DIT DOEN  
 
Verbindend Werken 
Bronckhorst is een proactieve gemeente, die voortvarend aan de slag gaat met nieuwe 
ontwikkelingen en uitdagingen. Zij is niet afwachtend, maar neemt initiatief en draagt op die 
manier bij aan de ontwikkeling van een sterk lokaal bestuur. Zij deelt kennis en ervaringen 
met anderen en leert van anderen. De gemeente wil voortvarendheid, openheid en ambitie 
uitstralen. Niet bang zijn om fouten te maken en daardoor aantrekkelijk zijn voor 
experimenten, proeftuinen en initiatiefnemers. Een gemeente die op regionaal en landelijk 
niveau een serieuze gesprekspartner is. Verbindend werken is gericht op ’het mogelijk 
maken van’. Dit vraagt om een aanpak op gebiedsniveau. Daarvoor zijn er 
gebiedswethouders en gebiedsambtenaren. Zij zetten zich in om deze andere manier van 
werken/nieuwe rollen eigen maken. De nieuwe rol heeft niet alleen betrekking op verbinden, 
maar ook op faciliteren, kansen verkennen en expertise delen met inwoners en andere 
initiatiefnemers. 
 
De kracht van de samenleving koesteren  
De kracht van de samenleving is een kostbaar goed. De coalitie wil ruimte geven aan die 
kracht en haar koesteren. Door partijen aan zich te binden, werkt zij aan relaties die 
essentieel zijn om de ontwikkelingen van de toekomst het hoofd te bieden. Zij onderhoudt 
een goed netwerk met uiteenlopende partijen en vervult een verbindende rol tussen 
inwoners, organisaties en overheden. In samenwerking met inwoners, bedrijven en 
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organisaties komt zij tot goed realiseerbare en passende oplossingen. Zij geeft ruimte aan de 
successen van anderen. 
 
Een voorbeeld van de kracht van de samenleving is de privatisering van de accommodaties. 
De partijen die deze accommodaties hebben overgenomen, staan de komende jaren voor 
een grote uitdaging en verantwoordelijkheid. We zullen het uitwisselen van kennis, 
ervaringen en het delen van knelpunten stimuleren. Daarnaast bieden we ze een 
contactpersoon binnen de gemeente aan waar zij met vragen terecht kunnen.  
 
Burgerparticipatie verder uitbouwen 
De coalitie ziet een veranderende verhouding inwoners – gemeente. Steeds vaker hebben 
inwoners concrete ideeën over het verbeteren van hun woon- leefomgeving. Daarbij past het 
om inwoners (op onderdelen) te laten meebeslissen over de inrichting van hun 
woonomgeving. Over dit thema en over communicatie in het algemeen wil de coalitie graag 
samen met de raad komen tot een visie. In die discussie kan onder andere gesproken 
worden over de volgende punten: 
 

• stimuleert de gemeente inwonerinitiatieven actief of kiest zij een meer afwachtende 
houding 

• stelt de gemeente budget beschikbaar om inwonerinitiatieven (snel) financieel te 
ondersteunen 

• gaan we naast burgerparticipatie ook meer zelfsturing stimuleren 
 
Leefbaarheid 
Voorzieningen veranderen of verdwijnen mogelijk als gevolg van diverse ontwikkelingen, 
waaronder de demografische ontwikkelingen. We zien steeds meer voorzieningen uit 
kleinere kernen vertrekken en dat heeft effect op leefbaarheid. De leefbaarheid is sterk 
afhankelijk van nieuwe initiatieven die door burgers worden genomen of bestaande zaken 
die worden uitgebouwd. Het is de rol van de gemeente om alert te zijn en adequaat op 
nieuwe initiatieven in te spelen of die te faciliteren. 
De coalitie heeft expliciet aandacht voor de ontmoeting van inwoners in de kernen, de 
bereikbaarheid en spreiding van de voorzieningen. 
 
Regionale samenwerking versterken   
De gemeente blijft verantwoordelijk voor vraagstukken op verschillende niveaus (van wijk- tot 
regionaal niveau). Daarbij is de insteek ‘lokaal doen wat lokaal kan’ en ‘regionaal daar waar 
het slimmer is’. We zien dat er steeds meer zaken zijn waarbij de regionale samenwerking 
onze lokale aanpak versterkt. Denk hierbij aan de 3 decentralisaties en de regionale 
Woonvisie. Ook gaat het om vraagstukken waarvoor in Bronckhorst de kennis of het 
specialisme ontbreekt, vraagstukken die regionaal spelen of waarbij de wet ons verplicht om 
samen te werken op regionaal niveau. Het kan ook zijn dat we willen samenwerken omdat dit 
veel efficiënter is.  
Bronckhorst blijft de komende jaren investeren in regionale samenwerking en wil daarin een 
voortrekkersrol vervullen. De coalitie is van mening dat regionale samenwerking noodzakelijk 
is om de regio en daarmee ook Bronckhorst te versterken (bij de decentralisaties, maar ook 
in het kader van wonen, werken en bereikbaarheid etc.).  
 
Om de regionale samenwerking te verbeteren, is het nodig dat gemeenten iets voor de regio 
over hebben, waarbij prioriteit ligt bij het versterken van de regio. Dit vraagt om een 
cultuurverandering in de gehele Achterhoek. De coalitie onderschrijft de nieuwe denkwijze 
over regionale samenwerking, zoals die is opgenomen in de uitvoeringsagenda (opgesteld 
onder voorzitterschap van Liesbeth Spies). Waarbij de werkwijze zich meer moet richten op 
het bereiken van concrete resultaten.  
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De coalitie vindt dit een wezenlijk onderdeel en geeft regionale samenwerking (werken aan 
betere samenwerkingscultuur, werken aan verbinding tussen gemeenten, betere verbinding 
lokaal-regionaal beleid, inzetten op verbeteren contacten met bijv. opleidingsinstituten) een 
prominente plek bij de portefeuille indeling. 
 
 
THEMA’S 
 
De punten zoals hierboven genoemd onder de visie zijn van algemene aard en dus ook van 
toepassing op de onderstaande thema’s.   
 
Veiligheid en handhaving 
Veiligheid en handhaving zijn taken van de gemeente die de inwoner direct raken. De coalitie 
wil hier komen tot een kwaliteitsverbetering. Dit onderwerp leent zich ook om in 
samenwerking met inwoners verder in te vullen. Wij vragen inwoners met ons mee te denken 
over initiatieven die leiden tot een veiliger buurt en verbeteringen van het gemeentelijk 
beleid. 

 

• In stand houden en verbeteren van een veilige woon- en leefomgeving (inclusief 
verkeersveiligheid) en bewustzijn hierover realiseren, samen met onze inwoners 

 
Aandachtspunt: kritisch kijken naar de ontwikkeling van criminaliteit (op basis van cijfers) en 
daar waar mogelijk en wenselijk prioritering vragen voor de inzet van bijvoorbeeld politie.  
 
Kindvoorzieningen 
Het onderwijs heeft de afgelopen jaren al behoorlijk ingespeeld op de demografische 
ontwikkelingen. De schoolbesturen hebben keuzes gemaakt om de kwaliteit van onderwijs in 
Bronckhorst te waarborgen en financieel gezond te blijven. De gemeente heeft dit 
ondersteund door te investeren in passende onderwijshuisvesting. De ouders blijven in de 
gelegenheid een school naar eigen keuze te selecteren voor hun kinderen.  

 

• De coalitie bevestigt de ingeslagen weg en blijft kwaliteitsverbetering in de 
kindvoorzieningen stimuleren, door bijvoorbeeld de totstandkoming van integrale 
kindcentra te stimuleren (kindvoorziening van 0 t/m 12 jaar). 

• Lijn blijven volgen van het Strategisch Huisvestingsplan Kindvoorzieningen. Het 
Huisvestingsplan sluit altijd aan op de ontwikkelingen in het onderwijsveld. 

 
Aandachtspunt: bij verdergaande samenwerking (fusies) van scholen en andere 
kindvoorzieningen (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, BSO) is de betrokkenheid van 
ouders van groot belang. Tijdige en goede informatievoorziening over ontwikkelingen en 
keuzes is een verantwoordelijkheid voor schoolbesturen. De coalitie stimuleert dit en vraagt 
hier actief aandacht voor (ook de impact op de lokale leefomgeving neemt ze daarin mee).   
 
Zorg en Welzijn 
De coalitie onderschrijft de uitgangspunten van de Visie op Sociaal Domein (Jeugdzorg, 
Begeleiding AWBZ naar WMO, Participatiewet en Passend onderwijs) en de keuzenota 
Bronckhorst voor elkaar 3.0. Een omslag in denken en handelen. Van een verzorgende 
overheid naar een faciliterende, activerende overheid waarbij alle ondersteuning erop gericht 
is om zelfredzaamheid en eigen kracht te stimuleren. Iedereen doet mee. De gemeente zorgt 
voor een vangnet voor degene die niet op eigen kracht mee kan doen. Zij blijft investeren in 
het probleemoplossend vermogen van de samenleving, in informele netwerken, preventie en 
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laagdrempelige basisvoorzieningen. Gespecialiseerde voorzieningen zijn aanvullend daar 
waar noodzakelijk. 
 
De toegang tot zorg/ondersteuning is essentieel. Een goede loketfunctie (fysiek, digitaal) 
gekoppeld aan de gebiedsindeling. Het gaat om dichter bij de inwoner de zorg/ondersteuning 
te bieden. Gebiedsgericht werken vanuit gebiedsteams met sociaal consulenten (dit zijn 
professionals die samenwerken vanuit verschillende zorgdisciplines) onder regie van de 
gemeente.  
 
De verantwoordelijkheid binnen het sociaal domein kan hoge risico’s met zich brengen zowel 
maatschappelijk als financieel. De coalitie zet in op een collegiaal bestuur dat hier 
gezamenlijk voor staat. 
 

• Iedereen moet de zorg/ondersteuning krijgen die hij/zij nodig heeft. 
• Bij de keuze van inkoop huishoudelijk hulp streeft de coalitie naar ’hetzelfde gezicht 

bij dezelfde klant’. 
• Aansluiten bij de vraag en behoefte van de (overbelaste) mantelzorger en goede 

ondersteuning bieden. 
• Het ingezette verandertraject welzijnsorganisatie voortzetten: welzijnswerk als 

belangrijke schakel tussen het vrijwilligerswerk en de professionals. En daarbij gericht 
op het activeren, stimuleren en versterken van vrijwilligers(initiatieven). 

• Extra aandacht schenken aan jongeren (met ondersteuningsbehoefte) boven de 18 
jaar (t/m 23) die niet meer onder de Jeugdwet vallen). Zij raken soms tussen wal en 
schip wanneer het aankomt op hulpverlening. 

• Goede informatievoorzieningen over de verschillende regelingen is belangrijk, met 
name voor de regeling met betrekking tot het armoedebeleid.  

 
Wonen 
Woonvisie 
De afspraken die gemaakt zijn in de regionale woonvisie blijven leidend in deze 
coalitieperiode. De demografische ontwikkelingen laten zien dat de werkelijke 
bevolkingscijfers lager uitkomen dan de eerder gemaakte prognoses. Daaruit kan 
geconcludeerd worden dat het bijgestelde woningprogramma zeker niet te laag is. De 
komende periode wordt daarom doorgewerkt volgens de ingezette lijn. De demografische 
ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de woningmarkt zijn een lokale �n 
regionale verantwoordelijkheid. Bronckhorst blijft samen met de andere Achterhoekse 
gemeenten inzetten op de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
De afgelopen jaren heeft Bronckhorst ervaren dat de uitvoering van de regionale woonvisie 
tot lastige dilemma’s leidt. Individuele situaties die allemaal van elkaar verschillen worden 
beoordeeld vanuit eenzelfde kader. Centraal staat ’bouw de juiste woning op de juiste plek’. 
De coalitie is ervan overtuigd dat deze terughoudende aanpak nodig is. Hiernaast ligt wel de 
bevoegdheid bij het college om de hardheidsclausule toe te passen.   
 
Naast de omvang van het aantal woningen is de kwaliteit van woningen voor de komende 
periode een belangrijk aandachtspunt. Het grootste deel van de woningvoorraad is particulier 
bezit. Een groot deel van de voorraad is niet levensloopbestendig. Aangezien we te maken 
hebben met een sterk vergrijzende bevolking en een trend dat inwoners steeds langer 
zelfstandig blijven wonen, is het levensloopbestendig maken van woningen noodzakelijk. De 
gemeente wil investeren in de bewustwording van de betrokken partijen (woningeigenaren, 
ondernemers, corporaties) en op die manier het aanpassen van woningen stimuleren. 
 

• Regionale Woonvisie blijft leidend. 
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• De kaders van de Woonvisie blijven gehandhaafd. 
• Starterslening Bronckhorst blijven hanteren. Bestaande kaders evalueren en mogelijk 

herijken. 
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Buitengebied 
Omgeving                          
Ook het landschap van de gemeente Bronckhorst ontwikkelt zich. Agrarische bedrijven zijn 
zich voor de toekomst klaar aan het maken. De discussie over alternatieve energievormen 
woedt volop. Ook de toeristische sector is voor de gemeente belangrijk. Verder vestigen zich 
steeds meer inwoners in het buitengebied. Het gaat daarbij om het vinden van de juiste 
balans tussen de verschillende ontwikkelingen.  
 

• De coalitie zet het huidige beleid voort 
• Samen met de raad de nieuwe ontwikkelingen verkennen en met elkaar zoeken naar de 

juiste balans daarin. Onderwerpen o.a.: 
 

a. Wat is verantwoordelijkheid van gemeente en provincie; beleidsvrijheid 
gemeente 
b. Aard en omvang hoofd- en nevenactiviteiten 
c. Rol van de raad bij delegeren van de bevoegdheden 
d. Mogelijke invloed van de nieuwe Provinciale omgevingsverordening 
 
e. Alternatieve energieopwekking 
f. Evenementen en andere activiteiten waaronder bv motorsport 
g. Omvang bouwblok 
h. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen door derden en door gemeente zelf 
i. Aandacht voor kwetsbare gebieden 
j. Ruimte voor de rivier 

 
Breedband 
De gemeente Bronckhorst heeft samen met de Achterhoekse gemeenten een plan voor 
breedband buitengebied voor de gehele regio opgesteld. De Provincie heeft ervoor gekozen 
om regie van dit project (inclusief organisatie en financiering) op zich te nemen. De coalitie 
ziet het belang van breedband als goede basisvoorziening in met het oog op verdere 
gewenste maatschappelijke (zorgverlening via digitale snelweg) en (bedrijfs)economische 
ontwikkelingen.  
 
• Breedband zo snel mogelijk uitrollen.  
 
Aanbestedings- en inkoopbeleid  
De gemeente werkt, samen met de Achterhoekse gemeenten, volgens een nieuw 
inkoopbeleid gebaseerd op het landelijke model (VNG). Waarbij één van de uitgangspunten 
is; oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk 
en doelmatig - de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. De hierover 
onlangs in het inkoopbeleid opgenomen Social Return afspraken worden uitgevoerd.  
Daarnaast stelt de coalitie de volgende voorwaarden bij aanbesteding: 

 

• In de aanbestedingstrajecten verwacht de gemeente dat uitvoerend personeel volgens 
de CAO betaald wordt.  

• Letten op de verhouding prijs en kwaliteit. 
• Daar waar het van toepassing is, eisen dat de Balkenende norm toegepast wordt. 
• De gemeente is ook werkgever en dient hiervan goed voorbeeld te geven. 
• Helderheid geven over de motieven die geleid hebben tot de gekozen vorm van 

aanbesteden. 
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Monumentensubsidies 
De gemeente Bronckhorst kent op dit moment alleen nog maar monumentensubsidie voor 
de eigenaren van molens.  
 

• De coalitie wil het monumentenbeleid samen met de raad evalueren en zo nodig 
bijstellen.  

 
Leefomgeving-ontmoeting 
De hoeveelheid voorzieningen neemt af en dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid in 
(vooral) de kleine kernen. De coalitie wil nieuwe initiatieven gericht op het versterken van de 
leefbaarheid stimuleren en ondersteunen.  
 

• Een ontmoetingsruimte in elke kern als daar behoefte aan is (kan in iedere kern een 
andere voorziening zijn). 

• Aandacht voor de leefbaarheid in de kernen, o.a. door in gesprek te gaan met actieve 
inwoners/DBO’s.  

• Bestaand beleid rondom vrijkomende accommodaties evalueren. Wanneer het gaat 
om maatschappelijke invulling, kijken we naar de mogelijkheden om maatwerk te 
kunnen bieden. 

 
Bereikbaarheid 
Verkeer en vervoer  
De bereikbaarheid van de Achterhoek en de bereikbaarheid binnen Bronckhorst is voor alle 
inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente van essentieel belang (iedereen 
mee laten doen in het wonen, werken, recreëren). Voldoende inzicht in de vervoersstromen 
en het bekijken van alternatieven kan bijdragen aan een efficiënte en effectieve inrichting. 
Samen met onze inwoners door middel van bijvoorbeeld het inwonerpanel de 
vervoersbehoefte en de toekomstbestendige inrichting bepalen. De knelpunten komen zo in 
beeld en gezamenlijk kan er worden nagedacht over nieuwe oplossingen. De coalitie vindt 
het belangrijk dat de signalen en mogelijke klachten van de gebruikers serieus worden 
onderzocht en opgepakt.  

 

• Inzetten op (innovatieve) vervoersvoorzieningen voor alle kernen in Bronckhorst 
• De coalitie wil concrete verkeerskundige knelpunten in beeld hebben. Van daaruit 

prioriteiten aanbrengen waarbij zij per jaar wil bepalen welke projecten worden 
uitgevoerd.  

 
Regio vervoer 
Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen gebruik maken van een WMO-voorziening 
(ook voor hun vervoersbehoefte). Dit gaat altijd in overleg met een participatieconsulent. De 
consulent maakt een scan van de situatie en bekijkt alle voorliggende alternatieven.  

 

• De consulent beoordeelt of iemand (ongeacht leeftijd) in aanmerking komt voor een 
vervoerspasje. Geen automatische intrekking bij gebruik van minder dan 150 zones. 
Maatwerk leveren.  

• Aandacht voor goede communicatie rondom de uitvoering.  
 
Economie en werkgelegenheid 
Voor een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen Bronckhorst is het relevant partijen te 
kennen zoals zorginstellingen, verzekeraars maar ook opleidingsinstituten en dergelijke. We 
denken in dit geval met name aan werkgelegenheid, specifiek voor jonge mensen. Immers 
we willen de jongeren graag in onze gemeente/regio houden. Dan moeten we wel stimuleren 
dat er werk voor hen is op het goede niveau. De coalitie richt zich op het verder uitbreiden 
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van haar netwerken en legt verbindingen met instellingen en organisaties die een positieve 
uitwerking kunnen hebben op economie van Bronckhorst en de Achterhoek.  
Verder wil de coalitie blijven werken aan een gezond ondernemersklimaat. Onze 
bedrijvigheid bestaat vooral uit het midden- en kleinbedrijf en zij verdienen de steun en ook 
het vertrouwen van de gemeente. Bestaande winkelgebieden staan onder druk en vergen 
mede daarom extra aandacht en inzet. 
Goed ondernemerschap draagt bij aan werkgelegenheid in onze gemeente en werk is de 
beste sociale zekerheid. 
 

• In de komende tijd worden lokale ondernemers actief gestimuleerd leer/werktrajecten 
en (maatschappelijke)stages voor (werkzoekende) jongeren op te nemen. De 
gemeentelijke organisatie zet hier zelf ook op in. 

• Vanuit de sociale werkvoorziening worden medewerkers zoveel mogelijk bij 
werkgevers gedetacheerd en werkgevers worden gestimuleerd mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

• Onderzoeken bij ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners of 
verruiming van de huidige winkeltijden gewenst is en dit voorleggen aan de raad. 

• Bedrijven stimuleren uitbreiding op de regionale bedrijventerreinen te realiseren.        
Bij bestaande bedrijven meedenken en faciliteren binnen de bestaande kaders (dit 
vraagt om maatwerk en afzonderlijke beoordeling).  

• Één (digitaal) meldpunt realiseren voor het melden van overbodige regelgeving (voor 
zowel bedrijven als inwoners).  

• Huidig reclamebeleid herijken: uitgangspunten hierin zijn vertrouwen geven aan 
inwoners, bedrijven en organisaties.  

• De  ingeslagen weg op het gebied van toerisme blijven volgen.  
 
Duurzaamheid 
De coalitie streeft naar duurzaamheid en wil inzetten op het gebruik van alternatieve 
energiebronnen, met name biogas en zonne-energie. Het is de ambitie om in 2030 
energieneutraal te zijn. We zien duurzaamheid als een kans voor economische groei. Door 
het innovatieve karakter liggen er kansen om nieuwe, vaak kennisintensieve 
werkgelegenheid te scheppen. Ons duurzaamheidsbeleid geeft een belangrijke impuls aan 
de leefbaarheid in de gemeente en aan de lokale en regionale economie. De gemeente heeft 
hier een voorbeeldfunctie.  
Lokale initiatieven zijn essentieel voor een duurzaam klimaat. Naast initiatieven om haar 
eigen bedrijfsvoering energieneutraal te maken, heeft de gemeente het plan om 
duurzaamheidsprojecten van inwoners, dorpsbelangenorganisaties en bedrijven aan te jagen 
en te stimuleren en zo bijvoorbeeld de kernen energieneutraal te maken.  

 

• Voortzetten van het huidige duurzaamheidsbeleid, actief de voorbeeldfunctie blijven 
oppakken en inzetten op goede informatievoorziening richting inwoners en organisaties. 

• De huidige lijn voor de windmolens blijven volgen en de pilot van de kleine windmolens 
evalueren met de raad. 

• Goede voorlichting geven over de verschillende (lokale) mogelijkheden voor het 
aanbieden van afval. 

 
Financiën 
De gemeente Bronckhorst kent een solide financieel beleid. De ambitie van de coalitie is om 
dit ook in de komende jaren voort te zetten. De omstandigheden zullen dynamisch en 
weerbarstig zijn omdat we per 1 januari 2015 taken krijgen op het gebied van jeugdzorg, 
Participatiewet en de AWBZ. De gemeentelijke begroting neemt met deze nieuwe taken fors 
toe en dit brengt tegelijkertijd veel onzekerheid en risico’s met zich mee. De overgehevelde 
budgetten vanuit het Rijk gaan gepaard met aanzienlijke kortingen. De gemeente anticipeert 
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op deze ontwikkelingen door nu al zo goed mogelijk in kaart te brengen welke uitgaven zij 
hierop kan verwachten om ook de financiële risico’s zoveel mogelijk te kennen.  
 
De gemeente kent daarnaast nog andere risico’s en blijft hier net als voorgaande jaren 
adequaat op inspelen. De coalitie gaat voor een sluitende begroting. Dit wil zij o.a. bereiken 
door in te blijven zetten op een effectieve en efficiënte werkwijze, ook bij regionale 
samenwerkingsverbanden. 
 

• OZB jaarlijks indexeren. 
• Streven naar uitvoering van de decentralisaties passend binnen de overgehevelde 

budgetten. De verwachting is dat in de overgangsperiode de middelen niet toereikend 
zijn. Hiervoor zijn al reserveringen gedaan. 

• Indicatoren/sturingsinformatie voor de raad invoeren (pragmatische aanpak).�
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