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Tussenstand uitvoering collegeprogramma Samen aan de Slag
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.

Kennis te nemen van de tussenstand van de uitvoering van het collegeprogramma
Samen aan de slag.

2.

De prioriteiten voor 2013 bij de uitvoering van het collegeprogramma te
onderschrijven.
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secretaris
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Toelichting
Probleemstelling
Het college wil één jaar voor de verkiezingen de raad een tussenstand geven ten aanzien
van de uitvoering van het collegeprogramma “Samen aan de slag”.
Inleiding
Op 23 juni 2011 werd het herzien collegeprogramma 2011-2014 “Samen aan de slag”
door de raad vastgesteld. Als gevolg van de tussentijdse wisseling in het college is de
doorlooptijd van het herzien collegeprogramma slechts ruim 2,5 jaar.
Naast algemene politiek bestuurlijke uitgangspunten werden een aantal concrete
activiteiten geformuleerd. De algemene politieke uitgangspunten zijn kaders voor het
beleid van het college. Ten aanzien van de concrete activiteiten wil het college in het kort
de stand zaken weergeven. Tevens wil het college daarbij aangeven welke zaken in 2013
prioriteit krijgen.
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Kader / Eerdere besluiten
 Raadsbesluit G11.0610, dd 23 juni 2011. Collegeprogramma Samen aan de slag
(zie bijlage);
 P&C-cyclus: tussentijds wordt het collegeprogramma 1 x geagendeerd in de raad.
Beoogd effect
 De raad te informeren over de stand van zaken;
 Samen met de raad de prioriteiten voor 2013 vast te stellen.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1. Kennis te nemen van de tussenstand van de uitvoering van het collegeprogramma
Samen aan de slag. In de notitie Statusoverzicht Collegeprogramma Samen aan
de Slag (bijlage) is een overzicht opgenomen van de concrete activiteiten zoals
geformuleerd in het collegeprogramma.De prioriteiten voor 2013 bij de uitvoering van
het collegeprogramma te onderschrijven.
1. Voortgang projecten
Een adequate voortgang van de projecten is zeer belangrijk voor de financiële
positie van de gemeente. De markt is zeer lastig, doch als er niets te koop is, kan
er ook niet verkocht worden. Onvoldoende voortgang in de woningbouwprojecten
leidt tot extra rentelasten en drukken het resultaat.
2. Bestemmingsplannen
De actualisering van de bestemmingsplannen en de bestemmingsplannen van
de ontwikkellocaties zijn van groot belang. De eerste vanwege de datum van 1
juli 2013, de tweede vanwege de noodzaak van de voortgang van de projecten.
De bestemmingsplannen vragen veel energie van organisatie, college maar
zeker ook de raad.
3. Maatschappelijke Structuurvisie
Het opstellen van de Maatschappelijke Structuurvisie is in de visie van het
college van groot belang om de besluitvorming en het handelen van de
gemeente en betrokken organisaties richting te geven. Er komen grote
veranderingen in het sociale en maatschappelijk domein op ons af. Dit maakt het
vaststellen van een visie nog belangrijker.
4. Afvalbrengstation
De problematiek van de afvalbrengstations speelt al een aantal jaren. In het
collegeprogramma is opgenomen dat in 2013 een besluit moet vallen, omdat in
2015 contracten aflopen en het realiseren van een nieuwe situatie tijd kost.
Voortzetting van de huidige werkwijze in aangepaste vorm (zonder
Jacobswoude) is wellicht ook een optie, maar ook dit dient expliciet besloten te
worden.
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5. Financieel gezonde gemeente (doorlopende prioriteit)
In deze uitdagende economische omstandigheden is het financieel gezond
houden van de gemeente een grote maar ook een belangrijke opgave. Ook voor
2014 is onze inzet een materieel sluitende begroting te presenteren. Dit houdt in
dat er geen ruimte is voor extra uitgaven en we zeer kritisch moeten blijven kijken
naar alle lopende uitgaven.
Kanttekeningen:
1. Veranderende omstandigheden
Vanaf het opstellen van het collegeprogramma (mei 2011) is er weer veel veranderd,
zowel binnen de gemeente zelf als de externe omstandigheden. Binnen de
gemeente kozen we voor een heroriëntatie op de sleutel projecten. De economische
omstandigheden zijn eerder slechter dan beter geworden en in Den Haag zit een
kabinet van VVD en PvdA. Zonder de lijn zoals uitgezet in het collegeprogramma
steeds ter discussie te stellen, moeten we ons aanpassen aan deze veranderende
omstandigheden.
2. Regionale samenwerking
In het collegeprogramma (pagina 9) is richting gegeven aan de uitgangspunten voor
regionale samenwerking. Mede naar aanleiding van landelijke en regionale
ontwikkelingen is met de raad gesproken over meer samenwerking binnen het
Groene Hart. De kaders zoals geformuleerd in het collegeprogramma blijven echter
ook hier toepasbaar.
Risico’s / Beheersmaatregelen
1. Extra bezuinigingen en extra financiële tegenvallers
Het risico bestaat dat de gemeente in 2013 wordt geconfronteerd met extra
bezuinigingen door het rijk of extra financiële tegenvallers.
Beheersmaatregel: daar waar nodig plannen bijstellen.
2. Extra taken, waardoor de prioriteiten moeten worden bijgesteld.
Beheersmaatregel: daar waar nodig bijstellen van plannen.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Het collegeprogramma is vertaald in de begroting 2013.
Communicatie / Participatie
Er worden geen voorstellen gedaan om beleid te wijzigen of prioriteiten sterk te
verleggen.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
 Raadsbesluit G11.0610, dd 23 juni 2011. Collegeprogramma Samen aan de slag
Advies meningsvormende raad I van 14 februari 2013
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De raad heeft zonder vragen aan collegeleden voldoende informatie om een besluit te
nemen. Het wordt een discussiestuk in de besluitvormende raadsvergadering van 28
februari 2013 omdat er wel duidelijke verschillen van mening zijn.
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