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Vooraf
Hierbij presenteren wij het collegeprogramma voor de periode 2010-2014:
'Gewoon doen!'.
De inhoud is gebaseerd op het door Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en
PvdA/GroenLinks in de raadsvergadering van 29 april 2010 bekrachtigde
coalitieakkoord. Daarbij zijn de 'hoofdpunten van een kernprogramma'
benoemd. Deze zijn in dit collegeprogramma verwerkt. Die hoofdpunten
gaan, met uitzondering van de opvattingen over( locaties voor) woningbouw,
voornamelijk uit van continuering van bestaand beleid. Ook de eerder door
de gemeenteraad vastgestelde kaders waarbinnen de financiële huishouding
van de gemeente op orde moet blijven maken hier onderdeel van uit. Dat
vraagt van iedereen een bijdrage en het zal, waar dat verantwoord kan, de rol
van de gemeente beperken.
Het zijn onzekere tijden. De rol van de overheid staat breed ter discussie. Zo
ook de beschikbaarheid van financiën. Niet alles kan dus nu al in concrete
doelen worden vastgelegd. We kiezen daarom voor een ‘ruimtegevend’
collegeprogramma. Dat biedt de mogelijkheid de inbreng van de
gemeenteraad, en de bij onze burgers en ondernemers aanwezige kennis, te
betrekken bij de opgaven van de komende jaren.
In het collegeprogramma gaan we eerst in op de vraag 'wat voor gemeente
wil Zeewolde zijn?' Vanuit die visie formuleren we onze ambities voor deze
bestuursperiode. We doen dat aan de hand van thema's die aansluiten bij
programma's en producten zoals deze in de begroting zijn opgenomen.
Omdat de beschikbaarheid van voldoende middelen onzeker is zal dit de
komende bestuursperiode van grote invloed zijn op de mogelijkheid
ambities te realiseren. Wij kiezen er derhalve voor eerst het financieel kader
te schetsen waarbinnen plannen en ambities vorm kunnen krijgen.
Wat we in 2014 concreet bereikt willen hebben wordt tot slot verwoord in
onze politieke (productie-) agenda.

Gerrit Jan Gorter (burgemeester)
Rein Zijlstra (wethouder Leefbaar Zeewolde)
Hendrik de Vries (wethouder PvdA/GroenLinks)
Gerben Dijksterhuis (wethouder ChristenUnie)
Winnie Prins (wethouder Leefbaar Zeewolde)
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Visie op Zeewolde
Zeewolde heeft kernwaarden waarover iedereen het al lange tijd eens is:
wonen, water, welzijn.
Zeewolde is en blijft een zelfstandige, toekomstbestendige gemeente die
inzet op deze kernwaarden.
Zeewolde kiest bij de invulling van de kernwaarden voor kwaliteit in plaats
van kwantiteit.
Zeewolde kiest voor samenwerking (regie) waar schaalvergroting voordelen
oplevert.
Zeewolde gaat uit van zelfredzaamheid van burgers, bedrijven, instellingen
en verenigingen.
Zeewolde biedt gelijke kansen aan iedereen.
Zeewolde doet een beroep op iedereen die Zeewolde iets te bieden heeft.
Zeewolde biedt mensen die dat echt nodig hebben een vangnet dat gericht is
op activeren en herstel of vergroting van zelfredzaamheid.
Zeewolde zet stevig in op duurzaamheid.
Zeewolde heeft een bestuur en organisatie die vraaggericht, slagvaardig,
oplossingsgericht en efficiënt werkt.
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Financiën van Zeewolde
Perspectief
Het zijn onzekere tijden voor de gemeentefinanciën. In dat kader is het goed
dat onlangs nog is vastgesteld dat het opgebouwde weerstandsvermogen van
Zeewolde toereikend is voor het opvangen van de normale (bekende) risico's
en dat onze grondexploitaties op dit moment geen aanleiding geven een
beroep te doen op ons weerstandvermogen.
Wij zullen de komende jaren de raad actief informeren over ontwikkelingen
in het perspectief (risico's en weerstandsvermogen).
Sluitende begroting
Zeewolde voert een degelijk financieel beleid.
Een meerjarig sluitende begroting is het uitgangspunt, ook als dat tot
moeilijke keuzes leidt. Medio 2009 is reeds voorzien dat in de periode 20102014 tekorten zouden ontstaan oplopend tot maximaal € 5 miljoen
structureel. Op basis van door de gemeenteraad op 18 februari 2010 gestelde
kaders (zie bijlage 3) is al op 22 april 2010 door de gemeenteraad besloten tot
een pakket aan maatregelen met een opbrengst van € 3,5 miljoen. Deze
opbrengst wordt taakstellend vanaf 2011 in de meerjarenbegroting verwerkt.
Het rijk is voornemens vanaf 2012 de Algemene Uitkering uit het
gemeentefonds (onze belangrijkste inkomstenbron) flink te verlagen. Deze is
nog niet in het meerjarenperspectief meegenomen. Rekening moet worden
gehouden met maximaal 10% van de Algemene Uitkering hetgeen voor
Zeewolde neerkomt op een bedrag dat kan oplopen tot circa € 1,5 miljoen
structureel. Dit bedrag leidt tot een tekort en noodzaakt tot verdere
ombuigingen.
Ombuigingen
Wij kiezen binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders voor de
volgende zoekrichtingen:
• De gebruiker betaalt voor voorzieningen en diensten
• Integraal accommodatiebeleid; minder accommodaties die
intensiever gebruikt worden
• Verminderen subsidies en dereguleren
• Een efficiencykorting van 5% minder op bedrijfsvoering; ook voor
verbonden partijen
• Samenwerking en regie waar dit schaalvoordelen oplevert.
Concrete voorstellen zullen waar mogelijk in samenspraak met betrokkenen
in de periode 2010-2011 worden opgesteld.
Integraal accommodatiebeleid
De gemeente Zeewolde draagt de financiële verantwoordelijkheid voor een
veelheid aan accommodaties (onderwijs, kinderopvang, sport, sociaal
cultureel werk, bibliotheek) die door derden worden gebruikt. Op basis van
een op te stellen meerjaren prognose zal de spreiding, omvang en
instandhouding van onze accommodaties nader bepaald worden met als
uitgangspunt verbetering van kostenefficiency.
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Subsidies
Wij zullen ons voor de uitvoering van plannen c.q. het realiseren van
ambities maximaal inzetten op het verwerven en benutten van (EU)subsidies.
De raad zal worden voorgesteld de Algemene Subsidieverordening aan te
passen aan het door de VNG gepresenteerde gedereguleerde model.
Inkoop
De gemeentelijke inkoopfunctie wordt verder geprofessionaliseerd door deze
centraal te coördineren en door samenwerking. Naast de hierop voor de
periode 2011-2014 reeds ingeboekte structurele voordelen zal dit tot verdere
besparingen moeten leiden.
Lokale lasten
De onroerende zaakbelasting wordt niet boventrendmatig verhoogd. Voor
tarieven en diensten geldt het principe van kostendekkendheid.

Dienstverlening en besturen in Zeewolde
Luisteren
Eens in de vier jaar je stem uitbrengen is niet meer van deze tijd.
Het bereik van internet in Zeewolde is 100% en internet is nergens anders in
Nederland sneller. Inwoners kunnen via internet over alle denkbare
informatie beschikken en kunnen met behulp van deze in Zeewolde
hoogwaardige technologie eenvoudig en dus vaker bij de totstandkoming
van beleid betrokken worden. De afstand tussen (gemeente)bestuur en
inwoners kan daarmee kleiner worden. In de komende periode zullen
inwoners vanaf het begin van de planvorming betrokken worden bij
belangrijke beslissingen bijvoorbeeld door het instellen van een
(internet)burgerpanel.
Jaarlijks is er een bijeenkomst voor nieuwe inwoners voor het eerst in het
najaar van 2010.
Besturen
Bestuur en organisatie van Zeewolde werken vraaggericht, slagvaardig,
oplossingsgericht en efficiënt. De huidige financiële crisis dwingt overheden
meer te doen met minder middelen en mensen. Wij richten ons de komende
jaren dan ook primair op goede uitvoering van onze wettelijke taken en doen
dat zo mogelijk met bestaand beleid.
Wij hechten aan goede bestuurlijke verhoudingen met de omliggende
gemeenten en onze provincie en willen daarin de komende jaren graag
investeren. Wij zullen doorgaan op de ingeslagen weg van samenwerking en
regie bij uitvoering van gemeentelijke taken.
Personeel
Goed werkgeverschap is belangrijk voor de toekomstbestendigheid van
Zeewolde. Investeren in personeel is dus vanzelfsprekend. In 2011 wordt een
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Strategische Personeelsplanning opgesteld waarin aspecten als vergrijzing,
arbeidsmarkt en investeren in personeel aan de orde komen.
Wij spreken medewerkers aan op 'meedenken' met onze klanten (inwoners
en bedrijven) vanuit de optiek dat procedures en regels ondersteunend zijn
en niet leidend.
Dienstverlening
Goede dienstverlening blijft een prioriteit. Het ondersteunen van inwoners
in hun zelfredzaamheid, vanuit wederzijds vertrouwen tussen gemeente en
inwoners, bedrijven en instellingen staat centraal.
Daartoe stellen wij de volgende doelen:
* We zijn mensgericht
De vraag van mensen staat centraal. De aandacht blijft uitgaan naar het
schrappen van overbodige regels. Klantgerichtheid is een kerncompetentie
van alle medewerkers. De organisatie is ingericht vanuit de principes van
dienstverlening. De Servicebalie wordt doorontwikkeld tot (omstreeks 2015)
een overheidsbreed Klant Contact Centrum ontstaat.
* We zijn snel, zeker en leveren kwaliteit
Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen hun zaken met de gemeente snel
en zeker regelen. Spreken en schrijven gebeurt in begrijpelijke taal.
(Overheid)informatie moet voor iedereen te vinden zijn. Daartoe wordt de
gemeentelijke website beter toegankelijk gemaakt, ook voor mensen met
functiebeperkingen. De gemeente hanteert in de vorm van een
kwaliteitshandvest normen voor dienstverlening.
* We zijn bereikbaar
Met behulp van digitale voorzieningen is de gemeente 7 maal 24 uur
bereikbaar. Inwoners en bedrijven hebben de vrijheid om te bepalen via welk
kanaal zij in contact treden met de gemeente (telefoon, post, balie,
internet/e-mail). Het gebruik van internet wordt bevorderd. Ongeacht het
kanaal is de dienstverlening van hetzelfde niveau.
* We zijn transparant
De gemeente is transparant in beleid en regels. Besluiten worden duidelijk
gemotiveerd. Waar sprake is van belangenafweging wordt dit helder
aangegeven. Over de grenzen van gemeentelijke betrokkenheid of
dienstverlening wordt duidelijk gecommuniceerd.
Om dit alles te realiseren wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde
realisatieplan e-Zeewolde+ binnen de vastgestelde financiële kaders.
Bezwaar en klachten
In geval van bezwaarschriften tegen besluiten of klachten over het handelen
van de gemeente wordt eerst bezien of er mogelijkheden zijn hieraan
tegemoet te komen. Is dat niet het geval dan worden bezwaren en klachten
binnen de wettelijke termijnen afgedaan.
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Veilig Zeewolde
Integrale veiligheid
We continueren het recent voor 2010-2014 vastgestelde integrale
veiligheidsbeleid. Zowel in huis, als in de openbare ruimte moeten inwoners
veilig zijn en zich veilig voelen. Daarvoor is goed onderhoud van de openbare
ruimte een voorwaarde. Inwoners worden betrokken bij het verbeteren van
de veiligheid in hun leefomgeving. Zij zijn daar ook mede verantwoordelijk
voor en wij verwachten van hen dat zij elkaar daarop aanspreken.
Veiligheidsregio
Per 1 oktober 2010 treedt de Wet op de Veiligheidsregio's in werking.
Deze wet verplicht gemeentelijke taken en bevoegdheden op het gebied van
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige
hulpverlening, over te dragen aan de Veiligheidsregio Flevoland. De
gemeenteraad komt daarmee meer op afstand. De burgemeester zal als lid
van het bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraad periodiek
informeren over de wijze waarop de gemeentelijke taken worden uitgevoerd.
Brandweer
In het najaar van 2010 krijgt de raad een voorstel over een zodanige
huisvesting van de brandweer dat de voorgeschreven opkomst- en
aanrijdtijden gehaald worden.
De mogelijkheden van de oprichting van een jeugdbrandweerkorps zullen
worden onderzocht.
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
De gemeentelijke taken op het gebied van rampenbestrijding en
crisisbeheersing worden waar dat kan regionaal georganiseerd. Er komen
regionaal afgestemde plannen van de rampenbestrijding met bijbehorende
draaiboeken voor de gemeentelijke taken. Bestuur en organisatie zijn
voldoende toegerust op hun taken en verantwoordelijkheden.
Operationeel Centrum Stichtse Brug
In 2013 zal op grondgebied van Zeewolde ten behoeve van de
veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en mogelijk ook Utrecht,
het Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB) vorm krijgen. Vanuit
Zeewolde wordt ingezet op het maximale rendement daarvan in termen van
veiligheid, werkgelegenheid en schaalvoordelen (efficiency).
Preventie en handhaving
Bij overlast en overtredingen treden wij op. Hufterig gedrag gaan we tegen.
Met politie en justitie maken wij afspraken over de integrale aanpak
(bijvoorbeeld toepassing HALT projecten).
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Zeewolde schoon, heel en bereikbaar
Woon- en leefomgeving
De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente
Een veilige en goed onderhouden woon- en leefomgeving met voldoende
groen is dus belangrijk. Inwoners zijn ‘eigenaar’ daarvan en worden
betrokken bij het opstellen van kwaliteitseisen daarvoor en het maken van
plannen voor inrichting en onderhoud daarvan. Samen met de inwoners
zorgen we voor een woon- en leefomgeving die schoon, heel en veilig is.
Meldingen en klachten worden snel en adequaat opgepakt.
In deze college periode worden de bestaande beheersplannen geactualiseerd.
Bereikbaarheid
De verbetering van de bereikbaarheid van Zeewolde zowel met openbaar
vervoer als over de weg heeft hoge prioriteit. De door de provincie Flevoland
reeds toegezegde verdubbeling van de Gooiseweg is een belangrijke
randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van Zeewolde. Met de
realisatie daarvan wordt deze bestuursperiode een begin gemaakt.
Doorgaande vaarwegen zijn voor goederenvervoer in toenemende mate een
alternatief voor weg en spoor. Wij willen onderzoeken wat dit voor Zeewolde
kan betekenen.
Met het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan richten wij ons op het
verbeteren van de bereikbaarheid. Verkeersveiligheid, leefbaarheid en
duurzaamheid zijn daarin leidende principes. Bij de totstandkoming ervan
willen wij de gemeenteraad vroegtijdig betrekken.
Afval
Afvalverzameling is anno 2010 een dynamische activiteit. Het is een complex
van technische, juridische, economische en maatschappelijke factoren
waarin zich regelmatig kansen en maatschappelijke wensen voordoen. Wij
willen die kansen benutten en een beleid ontwikkelen gericht op een mix
van kostenefficiency, service en maatschappelijke belangen met als
(neven)doel vermindering van kosten voor inwoners/huishoudens.
De ruimte die daarmee ontstaat willen wij benutten om binnen het huidige
tarief het aanbieden van groot afval (bij het scheidingsstation) niet meer
afzonderlijk in rekening te brengen.
Zwerfafval geeft veel ergernis. De aanpak daarvan krijgt o.a. prioriteit door
deel te nemen aan het 'Nederland schoon' project.

Zeewolde economisch veerkrachtig
Lokale economie en werkgelegenheid
Ook in deze tijden van onzekerheid groeit de economie en werkgelegenheid
in Zeewolde. Wij zetten in op beperking van de in- en uitgaande pendel. Er
wordt in samenwerking met de Bedrijfskring en Kamer van Koophandel
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ingezet op versterking van het lokale bedrijfsleven. In 2014 is de uitstroom
van aan/inkopen elders - door inwoners van Zeewolde - teruggebracht. Dit
wordt gerealiseerd door een goed samenwerkend geheel van winkeliers.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij aanbestedingen wordt aan bestekken een duurzaamheids paragraaf, en
waar mogelijk een sociale paragraaf toegevoegd.
Het bieden van stagemogelijkheden, werkervaringsplaatsen voor specifieke
doelgroepen en de inzet van wsw'ers wordt gestimuleerd; de gemeente geeft
het goede voorbeeld.
Agrarische bedrijven
Biologische land- en tuinbouw evenals veeteelt wordt gestimuleerd. Dit in
tegenstelling tot vormen van intensieve veehouderij.
De komst van het OostvaardersWold raakt een aantal agrarische bedrijven
direct. Wij houden oog voor hun belangen.
Bedrijventerreinen
Zeewolde biedt ondernemers een goed vestigingsklimaat. Maatwerk is
daarbij het uitgangspunt. Via ons bedrijvenloket wordt iedereen direct de
juiste weg gewezen. Op Horsterparc en Trekkersveld is ruimte voor wie zich
wil vestigen. Trekkersveld krijgt in 2011 een tweede aansluiting op de
Gooiseweg en er wordt gestart met de ontwikkeling van Vestingveld (PDV).
De planning van verkoop van bedrijventerreinen voor de komende jaren
wordt gehaald.

Naar school in Zeewolde
Lokaal onderwijsbeleid
Goed onderwijs en je school afmaken is een investering in zelfredzaamheid
in de toekomst. Het lokale beleid van het bieden van gelijke kansen en het
voorkomen van voortijdig (zonder diploma) schoolverlaten blijft de komende
jaren. Wij zijn aanspreekbaar op de daarvoor noodzakelijke
randvoorwaarden. De kwaliteit van het onderwijs is primair een
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.
Verbreding onderwijsaanbod
Bijna een kwart van onze inwoners is leerplichtig en gaat naar school. Voor
een deel buiten de gemeente. Wij willen het mogelijk maken dat meer
kinderen in Zeewolde al hun leerjaren in het voortgezet onderwijs kunnen
afronden en zullen ons inspannen om ook vormen van beroepsonderwijs
(praktische leerwegen) aan te (laten) bieden.
De mogelijkheid van vestiging van scholen voor voortgezet onderwijs met
een andere identiteit wordt onderzocht.
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Onderwijshuisvesting
De komende jaren zullen de inspanningen vooral gericht zijn op goede
uitvoering van wettelijke taken. Met name de bouw van scholen in de
Polderwijk krijgt prioriteit zodat het gebruik van noodlokalen kan worden
beëindigd. Bij de bouw van scholen stimuleren wij flexibel (mede)gebruik.

Cultuur in Zeewolde
Er wordt een visie ontwikkeld op het gebied van kunst en cultuur in
Zeewolde.
De Verbeelding
Met inzet van eenmalige middelen willen wij het initiatief om van paviljoen
De Verbeelding een centrum voor Kunst en Cultuur in Zeewolde te maken,
ondersteunen. Beheer en exploitatie is geen gemeentelijke aangelegenheid.
Bibliotheek
Een bezinning op omvang, functie en (mede)gebruik voor maatschappelijke
doeleinden wordt uitgevoerd.

Sportief Zeewolde
In Zeewolde zijn veel sportverenigingen en veel inwoners sporten graag
individueel. Sport is belangrijk voor de sociale binding (cohesie) in het dorp
en bevordert de gezondheid. In de Kadernota Sport 2010-2014 is het
gemeentelijk sportbeleid vastgelegd. De uitvoering daarvan vindt plaats
conform de Uitvoeringsnota 2010-2014.
Wij richten ons primair op het ondersteunen van vrijwilligers en het
scheppen van randvoorwaarden waarbinnen verenigingen hun tak van sport
kunnen aanbieden. Financiële betrokkenheid van de gemeente bij (nieuwe)
initiatieven is niet vanzelfsprekend.

Recreëren in Zeewolde
Recreatie en toerisme is één van meest kansrijke economische sectoren in
Zeewolde. De recreatieve mogelijkheden van Zeewolde zijn een speerpunt
van beleid. Dit is vastgelegd in de op 25 juni 2009 door de raad vastgestelde
nota 'Ont-spannend Zeewolde'.
Wij leggen hoge prioriteit bij de kansen die waterrecreatie biedt.
De recreatieve mogelijkheden die de realisering van het OostvaardersWold
ons biedt gaan wij maximaal benutten.
Bij het aantrekken van bij Zeewolde passende toeristische (dag)attracties
kiezen wij voor kleinschaligheid in of nabij de kern. Voor grotere en dus
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meer ruimtevragende publiektrekkers, zijn mogelijk elders op ons
grondgebied.
De komst van een (fiets)knooppunten systeem op het grondgebied van
Zeewolde wordt gestimuleerd.
Wij zullen dagevenementen stimuleren en faciliteren conform het in de
evenementennota vastgestelde beleid.

Jong zijn in Zeewolde
Jeugd en jongeren
Wij ontwikkelen een visie op de plaats van onze jeugd en jongeren in de
gemeenschap van Zeewolde. Hierin worden alle aspecten (wonen, zorg,
welzijn, onderwijs/ontwikkeling, mobiliteit, bijdrage aan de samenleving)
meegenomen.
Actie(f) door en voor jeugd
Eind 2009 heeft de raad het Programma Actie(f) door en voor jeugd 2010-2014
vastgesteld. Gelet op de ontwikkelingen (organisatorisch en financieel) zal op
korte termijn worden bezien of onverkorte uitvoering nog tot de
mogelijkheden behoort.
Jongerenwerk blijft.
Samenwerking op het gebied van dit beleidsterrein is een primair
aandachtspunt. Wij zullen in samenwerking met alle betrokkenen bezien of
via herschikking van nu in gebruik zijnde accommodaties er een
ontmoetingsruimte voor jongeren van circa 12 tot 16 jaar kan komen.
Wij willen, in samenwerking met de tienerraad, het bedrijfsleven en
vrijwilligers, de ruimte bieden voor de komst van een huttendorp voor
kinderen en jonge tieners.

Ouder worden in Zeewolde
Voor ouderen in Zeewolde is het belangrijk dat er aandacht en zorg is waar
deze nodig zijn. Wij ontwikkelen een visie op ouderen in Zeewolde waar alle
aspecten in zijn meegenomen (wonen, zorg, welzijn,onderwijs/ontwikkeling,
mobiliteit, bijdrage aan de samenleving)
Om ouderen zoveel mogelijk bij voor hen van belang zijnde zaken te
betrekken willen wij vormgeven aan de opzet en realisatie van een breed
gedragen seniorenplatform met de SWOZ als uitvoerder van dit platform en
de daaruit voortvloeiende seniorenactiviteiten.
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Zeewolde zorgzaam en solidair
Minima
Wij zien het als onze plicht om goed te zorgen voor inwoners van Zeewolde
met een minimum inkomen en zullen juist in deze moeilijke tijden alles in
het werk stellen het bestaande gemeentelijk beleid met betrekking tot
minima en bijzondere bijstand niet aan te tasten. Op deze wijze stellen wij
inwoners van Zeewolde in staat om op een redelijk niveau deel te nemen aan
het maatschappelijk leven.
Schuldhulpverlening
Preventie is een belangrijke pijler om financiële problemen tegen te gaan
Schuldhulpverlening heeft dus een hoge prioriteit. Wij zullen onderzoeken
of meerdere organisaties ingeschakeld kunnen worden om wachttijden te
bestrijden.
De Arme Kant van Zeewolde en de Kostmand ontvangen steun.
Het steunpunt vrijwilligers functioneert in 2014 optimaal.
Het Centrum voor Jeugd en gezin is in 2014 niet meer weg te denken.

Zeewolde gezond
Goede eerste- en tweedelijns gezondheidszorg is voor Zeewolde van groot
belang. Op de zorgmarkt heeft de gemeente echter een beperkte invloed.
Door overleg met betrokkenen en het scheppen van goede randvoorwaarden
willen wij ons inspannen om te komen tot daadwerkelijke realisatie van
meer voorzieningen in Zeewolde.
Realisatie van een woonzorg zone en/of uitbreiding van de Sfinx, intramurale
verpleeghuiszorg en een multifunctioneel gezondheidscentrum in de
Polderwijk. hebben daarbij onze prioriteit.
Het uitrukpunt voor de ambulance komt naar het dorp.

Duurzaam Zeewolde
Zeewolde is Millennium gemeente!
De daarbij behorende doelen zijn richtinggevend en zijn constante
afweegfactoren bij de beoordeling van alle vormen van beleid.
Natuur en milieueducatie
In samenspraak met maatschappelijke partners (schoolbesturen)willen de
aandacht van de jeugd vestigen (vasthouden) op het belang van
duurzaamheid.
Gebruik de fiets!
Op basis van een prima infrastructuur binnen de bebouwde kom zullen wij
het gebruik van de fiets binnen het dorp stimuleren.
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Investeren met rendement
Mogelijkheden om met investeringen in duurzaamheid gemeentelijke lasten
te verlagen worden actief gezocht en benut.
Experimenten met zonne-energie en LED-verlichting worden positief
tegemoet getreden. Waar dat kan wordt voor het gemeentelijk wagenpark
gekozen voor gas of elektriciteit.
Wij zullen bezien of voor gladheidbestrijding wegenzout vervangen kan
worden door minstens zo goed werkende alternatieven.
Vliegveld Lelystad
Er wordt een uiterste inspanning geleverd om vliegroutes over de kern van
Zeewolde te voorkomen.

Ruimte van Zeewolde
Structuurvisie
Het opstellen van een structuurvisie voor het hele grondgebied van Zeewolde
krijgt in deze bestuursperiode prioriteit. Wij zullen daarbij niet alleen de
ruimte van Zeewolde betrekken maar ook onze visie op onze inwoners (jong,
volwassen, oud) en telkens kwaliteit boven kwantiteit stellen.
De uitgangspunten voor de structuurvisie zullen begin 2011 aan de
gemeenteraad worden voorgelegd. De daarna op basis hiervan te
ontwikkelen scenario's komen interactief tot stand en zullen in het najaar
van 2011 leiden tot de door de gemeenteraad vast te stellen (ontwerp)
structuurvisie.
Schaalsprong Almere / Oosterwold
In het kader van de ruimtebehoefte in de (noordelijke) Randstad heeft het
Kabinet ingestemd met de uitbreiding van Almere met 60.000 woningen.
Indien dit aantal tussen nu en 2035 daadwerkelijk noodzakelijk blijkt te zijn
komt ook een deel van het grondgebied van Zeewolde daarvoor in beeld. De
hiervoor vastgestelde plannen voorzien in een ontwikkeling van het gebied
tussen A27 en het toekomstige OostvaardersWold na 2025. Wij zullen de
verdere ontwikkeling daarvan via de daarvoor opgerichte werkmaatschappij
nadrukkelijk volgen en waar nodig onze verantwoordelijkheid nemen.
Bestemmingsplannen
De nieuwe Wro verplicht ons per 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen
actueel te hebben en deze vervolgens eens in de 10 jaar te herzien of te
actualiseren. Wij zullen voldoen aan deze wettelijke verplichting en hiertoe
een planning opstellen.
Welstand
Wij hechten aan redelijke eisen van welstand maar ook aan diversiteit en
ruimte voor individuele wensen en zullen voorstellen doen de huidige regels
daarop aan te passen.
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Wonen in Zeewolde
Woningbouw
De komende jaren zal verder invulling worden gegeven aan de Polderwijk.
De plannen daarvoor zijn onderscheidend en ambitieus. Naar de huidige
inzichten zal de Polderwijk op zijn vroegst in 2020 voltooid zijn. Oriëntatie
op nieuwe (grootschalige) woningbouw is pas daarna aan de orde. In het Ggebied vindt geen woningbouw plaats.
Met betrekking tot de woningbouw gaan we de afgesproken verdeelslag
(duur, gemiddeld, goedkoop) uitvoeren. Er komen voldoende huizen voor
doelgroepen (jongeren, ouderen, starters, inwoners met een beperking).
Levensloopbestendigheid is een toegepast criterium.
Veiligheid in de woon- en leefomgeving heeft prioriteit en is een
uitgangspunt bij het ontwerp en inrichten van woonwijken.
De gemeentelijke Woonvisie wordt na een evaluatie in 2012 geactualiseerd.
Recreatiewoningen
Zeewolde handhaaft het verbod om (permanent) te wonen in
recreatiewoningen. Conform het in 2009 vastgestelde beleid doen wij daarbij
waar mogelijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de
recreatiesector door met hen daarover convenanten af te sluiten (slim
handhaven).
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Nummer

R01S014

De raad van de gemeente Zeewolde,
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 9 februari 2010;

Besluit
1. bij de uitwerking en invulling van de voor een sluitend meerjarenperspectief 2011 - 2014 noodzakelijke ombuigingen de volgende kaders vast
te stellen:
1.1. Zeewolde blijft een zelfstandige gemeente met een dorps karakter;
1.2. de gemeente voert geen inkomenspolitiek.;
1.3. de belastingdruk op de inwoners mag met niet meer dan de inflatie
toenemen;
1.4. 'de gebruiker betaalt' wordt een leidend principe voor gemeentelijke
diensten en producten;
1.5. sociaal zwakkeren moeten tot op een redelijk niveau aan het
maatschappelijk leven in Zeewolde kunnen deelnemen;
1.6. vermindering van taken mag niet ten koste gaan van veiligheid;
1.7. in- en uitbesteden van gemeentelijke taken moet verder vormgegeven
worden als daarmee bezuinigingen te realiseren zijn;
1.8. door efficiëntieverbetering van het apparaat en het mogelijk
terugbrengen van de dienstverlening naar een acceptabel lager niveau zijn
bezuinigingen te bereiken;
2. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven binnen
deze kaders tijdig voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare
vergadering van 18 februari 2010.
de griffier,
B.J. Schouten

de voorzitter,
G.J. Gorter
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