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 DDDDIENSTVERLENING IN BEEMSTERIENSTVERLENING IN BEEMSTERIENSTVERLENING IN BEEMSTERIENSTVERLENING IN BEEMSTER                        
1.1 Samenwerking zoeken met naburige gemeenten om een 

robuuste ambtelijke organisatie op te zetten. 
 

HB EK Dit traject is in gang gezet met een eerste bespreking 
tussen beide colleges.  

2010 2014 

1.2 Uitbreiding van het aantal digitaal beschikbare producten 
ter verbetering van de dienstverlening. 
 

HB MT Inzichtelijk is welke producten geplaatst zijn en voor 
welke nieuwe onderwerpen landelijke standaards 
beschikbaar zijn. Dit overzicht en afspraken hierover op 
managementniveau, moeten tot resultaat hebben, dat 
in het 4e kwartaal van 2011 de meest gangbare en 
eenvoudige producten digitaal beschikbaar zijn.   

2010 2013 

1.3 Afstemming van de traditionele en digitale dienstverlening, 
zowel op serviceniveau als op personeelsniveau. 
 

HB MT Dit onderwerp vindt zijn herkomst in het coalitieakkoord 
(digitaal niet ten nadelen van het niveau van de 
traditionele dienstverlening). De afstemming heeft 
plaatsgevonden door de vaststelling van het concept 
kwaliteitshandvest. Dit onderwerp komt prominent op 
de agenda van het traject ambtelijke samenwerking 
met Purmerend. 

2010 2011 

1.4 Kwaliteitshandsvest met servicenormen opstellen en 
werkprocessen daarop afstemmen. 
 

HB MT Voor het vastgesteld concept loopt momenteel een 
participatietraject (oa dorpsraden). Doel is, dat dit jaar 
het definitieve concept nog ter vaststelling wordt 
aangeboden. Hierna volgt implementatie en dat is dus 
niet in 2011 maar in 2012  

2010 2012 
(2011) 

1.5 Digitale dienstverlening op een bij de gemeente passende 
wijze en op (financieel) verantwoorde schaal verder 
inrichten.  
 

HB MT Nieuwe onderdelen die voortkomen uit het programma 
E-Beemster en die dit vraagstuk raken, worden 
voorgelegd aan het college. Dit is een doorlopend 
proces. De eindbalans wordt opgemaakt via het aan de 
raad voor dit programma toegezegde onderzoek ex 
artikel 213a van de Gemeentewet (in 2012).  

2010 2014 

 
 BEEMSTERLING IN BEEMSTERBEEMSTERLING IN BEEMSTERBEEMSTERLING IN BEEMSTERBEEMSTERLING IN BEEMSTER                        
2.1 De ruimten in de jongerencentra zo optimaal mogelijk 

gebruiken. 
 

JD LK Dit jaar is gebruikt om inzichtelijk te krijgen wie de 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
jongerenactiviteiten die georganiseerd worden. Een 
volgende stap is om de aanwezige locaties waar 
jongeren activiteiten georganiseerd kunnen worden 
optimaal in beeld te brengen en in samenspraak met 
de betrokken partijen zo goed mogelijk te gebruiken. 

2010 2011 
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2.2 Jongerenactiviteiten ontwikkelen die voorzien in de vraag 
van de doelgroep. 
 

JD LK Stichting Welsaen heeft in samenwerking met Stichting 
Wijkcentrum Zuidoostbeemster meerdere activiteiten 
georganiseerd. Door ziekte van de jongerenwerkster zijn 
er minder activiteiten georganiseerd dan de planning. 
Stichting Welsaen heeft dit niet adequaat opgepakt en 
mede daardoor is besloten niet verder te gaan met de 
Stichting Welsaen in 2012. Wij oriënteren ons op dit 
moment hoe het jongerenwerk vorm gegeven kan 
worden. Hierbij wordt ook de bezuinigingsopdracht 
vanaf 2012 betrokken. 
 

2010 2013 

2.3 Jongeren stimuleren aan activiteiten in het buurthuis deel 
te nemen. 

JD LK Zie 2.1 en 2.2. 2010 2013 

2.4 Verder uitbreiden ondersteuning mantelzorgers. 
 

JD LK Sinds 2009 is er een mantelzorgconsulente actief voor 
het landelijke gebied (de gemeenten Beemster, 
Schermer, Graft-De Rijp en Zeevang). De consulente 
wordt ingehuurd via de Regionale Stichting WonenPlus 
(RSWP). De consulentfunctie heeft tot doel 
mantelzorgers actief in beeld te brengen en naar 
behoefte te ondersteunen. Momenteel zijn er in de vier 
gemeenten circa 300 mantelzorgers in beeld gebracht; 
dit aantal was pas in 2013 beoogd.  
Daarnaast hebben de vier gemeenten in 2009 
deelgenomen aan ‘Goed voor Elkaar’, een landelijk 
traject om gemeenten te ondersteunen bij de invoering 
van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. Bij 
de nulmeting bleken de vier gemeenten, mede dankzij 
het project Mantelzorgers ondersteund, voorop te lopen 
bij de invulling en borging van de acht basisfuncties 
mantelzorgondersteuning. Daarnaast is de afgelopen 
twee jaar de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Per 
keer hebben circa 50-60 mantelzorgers aan de dag 
deelgenomen. 

2010 2012 

2.5 Ontwikkeling en definitieve huisvesting Centrum Jeugd en 
Gezin. 
 

JD LK Volgens planning zal het CJG in december 2011, als de 
interne  verbouwing gereed is  haar intrek nemen in het 
bibliotheekgebouw. Hierdoor zit zij dicht bij de 
doelgroep en is fysiek gereed voor de ontwikkelingen 
als gevolg van de transistie jeugdzorg. 

2010 2011    
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2.6 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin.        
    

JD LK De planning is dat de evaluatie in het 1e kwartaal van 
2012 aan de raad wordt aangeboden. 

    2012 

2.7 Verbeteren transparantie bedrijfsvoering GGD (samen met 
andere gemeenten). 
 

JD LK Het laatste half jaar heeft de GGD inzichtelijke stukken 
aangeleverd. Tevens is er meer openheid over de 
huidige bedrijfsvoering. In verband met keuzes die 
gemaakt moeten worden op in de verschillende 
beleidsterreinen is ambtelijke inzet op dit onderwerp 
geminimaliseerd.  

2010 2011 

2.8 Verdere professionalisering peuterspeelzaalwerk. 
 

JD LK Met Stichting Kinderopvang Beemster (Peuterspeelzaal) 
is een subsidie-uitvoeringsovereenkomst gesloten met 
daarin duidelijke voorwaarden. Aan het einde van 2011 
zal duidelijk worden in hoeverre deze zijn nageleefd. In 
september 2011 is een handhavingsbeleid vastgesteld. 
Dit is voor het eerst ook van toepassing op de 
peuterspeelzaal 

2010 2011 

2.9 Instelling dorpswethouders als contactbestuurder voor de 
inwoners en de dorpsraden. 

HB EK Het college heeft hierover een besluit genomen  2010 

2.10 Oprichting dorpsraden Zuidoostbeemster en 
Middenbeemster. 
 

HB EK Er zijn dorpsraden geïnstalleerd voor Noord-, West- en 
Zuidoostbeemster. Vooralsnog niet voor 
Middenbeemster 

2010 2011 

2.11 Raadsverordening voor dorpsraden. 
 

HB EK Deze is vastgesteld door de gemeenteraad  2011 

    
 VEILIG IN BEEMSTERVEILIG IN BEEMSTERVEILIG IN BEEMSTERVEILIG IN BEEMSTER                        
3.1 Het inzetten van pre-mediation als onderdeel van het 

handhavingsbeleid. 
 

HB CW In de praktijk is al op meerdere handhavingsgebieden 
geëxperimenteerd met  pre-mediation. Het toepassen 
hiervan is een overwegend succes gebleken. 
Grondgebied is bezig met een handhavingsnotitie 
waarin de stavaza/ nulmeting handhaving wordt 
geformuleerd.  Premediation zal in deze notitie aan bod 
komen. De handhavingsnotitie zal in 2011 in de 
commissie worden besproken.  

2010 2011 
(2010) 

3.2 Uniformiteit in de handhaving implementeren. 
 

HB CW De bovengenoemde handhavingsnotitie kan een eerste 
stap zijn op weg naar een meer professionele 
handhaving. Uniformiteit is dan een belangrijk aspect.  

2010 2011 

3.3 Uitvoeren onderzoek naar de noodzaak van een centrale 
handhavingsjurist. 
 

HB CW Het onderzoek hiernaar is nog niet afgerond. Een en 
ander moet worden bezien i.r.t. de samenwerking met 
Purmerend. 

2011 2011 



NR. PROGRAMMADOELSTELLING 

 

PFH MT STAND VAN ZAKEN START EIND  

(oorspr) 

 

4   Werkprogramma College 2010-2014 versie oktober 2011 

3.4 Opzetten van jaarprogramma’s. 
 

HH CW De bovengenoemde handhavingsnotitie kan een eerste 
stap zijn op weg naar een meer professionele 
handhaving. Programmatisch handhaven is daarbij 
essentieel en een onderdeel van de notitie. 

2011 2014 

3.5 Betrokken zijn bij en invloed hebben op het opzetten van 
de RUD. 
 

HH CW We zijn betrokken en volgen alle ontwikkelingen. Waar 
nodig proberen we invloed uit te oefenen. Op dit 
moment wordt een collegevoorstel voorbereidt waarin 
ingegaan wordt op het overhevelen van 
handhavingstaken naar de RUD.  

2010 2012 

3.6 Beleidsplan Brandweer 2012-2016. 
 

HB EK Opstelling van dit beleidsplan wordt vooralsnog niet 
opgepakt ivm de aanstaande geregionaliseerde 
brandweer 

2011 2012 

3.7 Onderzoek verkeersveiligheid in wijken en kernen. 
 

JK CW Dit heeft onze voortdurende aandacht. Indien besloten 
wordt tot de opstelling van een Gemeentelijk Vervoers- 
en Verkeersplan.(GVVP), maakt dit daar ook onderdeel 
van uit 
 

 2012 

3.8 Onderzoek vrijliggend fietspad Purmerenderweg tussen 
Rijperweg en Oosthuizerweg. 
 

JK CW In dit kader zijn verschillende gesprekken gevoerd, ook 
bestuurlijk met het HHNK en de Stadsregio Amsterdam. 
De animo bij de wegbeheerders is momenteel nihil om 
hierin te investeren. De kwestie kan wel worden 
meegenomen in een eventueel GVVP, waarbij de 
toename van het verkeer door de aansluiting 
Purmerenderweg-N244 kan worden betrokken. 
Wel is dit gedeelte van de Purmerenderweg inmiddels 
voorzien van rode fiets-suggestiestroken (belijning volgt 
snel). 

 2011 

3.9 Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid voor een 
noordwestelijke randweg om Middenbeemster. 
 

JK CW Er heeft nog geen herstart plaatsgevonden.   
Andere grote projecten als herinrichting 
Purmerenderweg incl. verlegging OV- route en 
Burgerinitiatief Zuiderweg, hebben momenteel 
voorrang. De kwestie kan ook meegenomen worden in 
het eventuele GVVP.  

 2013 
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3.10 Onderzoek naar haalbaarheid aansluiting Zuiderweg op 

Zuiddijk, nabij A7. 
 

JK CW Dit onderzoek zou deel moeten uitmaken van een 
eventueel op te dragen GVVP.  

 2011 

 
    WONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTERWONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTERWONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTERWONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTER                        
4.1 Voortzetten van planmatige woningbouw binnen het 

bestaand bebouwd gebied Zuidoostbeemster. 
HH EK Dit is een voortdurende actie. De Beemster Compagnie 

is opgericht. De eerste woningen zijn in verkoop  
2010 2014 

4.2 Het vierde kwadrant Middenbeemster volgens plan 
bebouwen, met waar het efficiënt kan, duurzaamheid als 
uitgangspunt. 
 

HH EK Met het oprichten van De Beemster Compagnie is de 
samenwerking met Bouwfonds gerealiseerd, die voor 
realisatie zorg gaat dragen. Aspecten van 
duurzaamheid maken deel uit van de .  

2010 2014 

4.3 Actualisatie gegevens onderzoek uit de Woonvisie 2008+, 
ten behoeve van het in kaart brengen van de woonwensen 
van jongeren. 
 

HH LK In het 4e kwartaal van 2011 wordt hier mee gestart.  2011 2012 

4.4 Ontwikkelen Integrale visie ruimtelijk beeld van Beemster 
(Structuurvisie). 
 

HH CW De laatste hand wordt gelegd aan het eerste concept 
van de structuurvisie.  

2010 2012  
(2011) 

4.5 Definitief vaststellen bestemmingsplan Buitengebied. 
 

HH CW Er wordt gewerkt aan het verwerken van het 
overheidsoverleg en inspraak om tot een ontwerp te 
komen.  

2010 2012 
(2011) 

4.6 Vaststellen van het welstandsbeleid in een 
Omgevingsnota. 
 

HH CW De laatste hand wordt gelegd aan het eerste concept 
van de omgevingsnota.  

2010 2012  
(2011) 

4.7 Actualiseren bestemmingsplannen Middenbeemster en 
Westbeemster. 
 

HH CW Hier is nog niet mee gestart.   2012 2014 

4.8 Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid en voorstellen 
voor de opzet van een gemeentelijke monumentlijst met 
bijbehorende regelingen. 
 

HH CW Er is een lijst opgesteld van potentiële gemeentelijke 
monumenten. Een voorstel over het vervolg moet nog 
volgen. 
 

2012 2014 

 
    DE BEEMSTER OMGEVINGDE BEEMSTER OMGEVINGDE BEEMSTER OMGEVINGDE BEEMSTER OMGEVING                        
5.1 Opstellen van een plan van aanpak Klimaatsbeleidsplan. 

 
JD CW De raad heeft in 2011 kennisgenomen van de 

startnotitie duurzaamheid.Deze startnotitie zal nu 
verder inhoudelijk en planmatig worden uitgewerkt en 
opnieuw worden aangeboden. 

2010 2010 
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5.2 Organiseren van een miniconferentie voor de plaatselijke 
economie. 
 

JD CW Heeft 19 mei jongstleden met veel succes 
plaatsgevonden. 

2010 2011 

5.3 Gemeentelijk Waterplan opstellen waarin onze bijdrage 
aan een duurzame waterhuishouding wordt verwerkt. 
 

JK- CW De eerste stappen zijn gezet. Onder begeleiding van  
hoogheemraadschap zal uiteindelijke opdrachtver-
strekking plaatsvinden. In 2012 is het Waterplan 
gereed. 

2011 2012 

5.4 Verder (gefaseerd) ontwikkelen van een duurzame 
bedrijfsvoering in het gemeentehuis. 
 

HB MT Hiervoor is nog geen totaal pakket aan maatregelen 
ontwikkeld. Ad hoc worden wel maatregelen 
doorgevoerd, maar die komen ook voort vanuit anders 
invalshoek zoals bezuinigen op papierverbruik.  

2010 2014 

5.5 Voorstel energiebesparende maatregelen gemeentehuis. 
 

HB MT De mogelijkheden zijn besproken met de pfh Brinkman 
en Dings. De werkgroep bereidt momenteel een B&W 
voorstel voor. Hieraan wordt momenteel de laatste 
hand gelegd onder aanvoering van Grondgebied.  

2010 2011 

5.6 Resultaten door het inrichten van een duurzame 
inkoopfunctie zoals bijvoorbeeld met slimmere 
straatverlichting. 
 

HB MT Dit moet nog worden opgestart. Ambtelijk is het idee 
geopperd om door middel van een quick scan een 
nulmeting te verrichten voor de inkoopfunctie van de 
gemeente en van de TDBZ. Hierover zijn nog geen 
concrete afspraken gemaakt. 

2011 2013 

5.7 Opstellen van een Kwaliteitsplan Groen en Openbare 
ruimte. 
 

JK CW Er is in september 2011 opdracht gegeven om een 
concept Kwaliteitsplan op te stellen. In 2011 zal een 
eerste concept gereed zijn. 

2010 2011 

5.8 Onderzoek naar de mogelijke inzet inwoners en bedrijven 
bij het beheer en onderhoud van hun omgeving. 
 

JK CW Dit zal een onderdeel zijn van het beheer en 
onderhoudsplan als gevolg op het Kwaliteitsplan. In 
2012 zullen er voorstellen zijn uitgewerkt. 

2011 2012 

5.9 Plan van aanpak voor borging programma Des Beemsters 
in staande organisatie. 
 

HH EK Des Beemsters wordt steeds beter gedragen door de 
medewerkers ruimte. In 2012 vergt dit nog wel extra 
aandacht. 

2012 2013 

 
    WERKEN IN BEEMSTERWERKEN IN BEEMSTERWERKEN IN BEEMSTERWERKEN IN BEEMSTER                        
6.1 Randvoorwaarden formuleren waaronder de oprichting van 

een nieuw agrarisch bouwblok mogelijk is. 
 

HH CW Wordt bezien in het kader van de structuurvisie en het 
bestemmingsplan buitengebied. 

 2011 

6.2 Onderzoek naar de mogelijkheden voor een agrarische 
productenmarkt voor streekproducten uit Beemster en 
omgeving. 
 

JD CW Onderzoek hiernaar moeten nog worden opgepakt, 
waarbij het uitgangspunt een economisch haalbare 
variant moet zijn 

2011 2012 
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6.3 Onderzoek naar de mogelijkheid om de veemarkt van 
Purmerend te verplaatsen naar een locatie in Beemster. 
 

JD CW Onderzoek hiernaar moeten nog worden opgepakt, 
waarbij het uitgangspunt een economisch haalbare 
variant moet zijn 

2011 2013 

6.4 Samenwerking Land van Leeghwater verder stimuleren en 
voortzetten. 
 

JD CW Binnen de nieuwe budgettaire randvoorwaarden wordt 
hierop ingezet 

2010 2014 

6.5 Versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen het 
Nationaal Landschap Laag-Holland en belemmeringen 
wegnemen. 
 

JD CW Dit wordt in regionaal verband vormgegeven 2010 2014 

6.6 Samenwerking stimuleren met de werelderfgoederen 
Stelling van Amsterdam en grachtengordel Amsterdam, 
waarbij Beemster in toeristische informatie meer tot zijn 
recht komt. 
 

JD CW Door ons zijn gesprekken gevoerd met het Bureau 
monumentenzorg Amsterdam van de gemeente 
Amsterdam en het Bureau Stelling van Amsterdam van 
de provincie Noord-Holland over allerlei vormen van 
toeristische samenwerking.  Binnenkort zal dit verder 
zijn beslag vinden. 

2010 2014 

 
    ACTIEF IN BEEMSTERACTIEF IN BEEMSTERACTIEF IN BEEMSTERACTIEF IN BEEMSTER                        
7.1 Beemsterlingen stimuleren te gaan sporten of meer te 

bewegen. 
 

JK LK Met het SMALL project is beoogd meer senioren te 
laten sporten. In het voorjaar is dit  
project afgerond. Het merendeel van de groep is blijven 
sporten direct na afloop van het project. Op lange 
termijn valt nog niet te zeggen hoeveel is blijven 
sporten 

2010 2013 

7.2 In samenwerking met de provincie instellen van een 
jeugdsportpas voor jongeren tot 18 jaar.  
 

JK LK Beemster 400 was van plan op de sportpas op te starten 
in verband met het succes van de brede school heeft men 
besloten niet verder te gaan met de sportpas. Sportservice 
Noord-Holland heeft aangegeven dat er in onze gemeente 
het percentage sportende kinderen hoog is in vergelijking 
tot andere gemeenten 

2011 2012 

7.3 Bewegen en sporten stimuleren via de brede 
schoolcoördinator. 
 

JK LK In het programma van de Brede School Beemster zijn er 
verschillende sporten opgenomen. Tevens heeft de 
kerngroep besloten om met de combifunctie de nadruk 
te leggen op sport. De aangestelde Brede School 
coördinator (combifunctie) is een sportleerkracht van 
SPOOR.  
 

2011 2012 
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7.4 Komen tot een afgestemd en evenwichtig aanbod van 
sportaccommodaties en speelplekken in de gemeente.  
 

JK LK In 2012 zal voor beide onderwerpen een beleid worden 
ontwikkeld 

2010 2013 

7.5 De omwonenden en gebruikers betrekking bij de realisatie 
van de plannen. 

JK LK Waar mogelijk worden bewoners betrokken 2010 2013 

7.6 Een afgestemd aanbod van naschoolse activiteiten 
realiseren. 
 

JK LK Brede School is april 2011 van start gegaan met een 
minimaal aanbod. Komende schooljaar wordt een 
groter naschools aanbod gerealiseerd.  
 

2011 2013 

7.7 Combinatiefunctie ten behoeve van de ontwikkeling van de 
brede school instellen 
 

JK LK Zie 7.6  2011 

7.8 Onderzoek naar de mogelijkheden van een Juniorcollege 
(klas 1 en 2 Voortgezet onderwijs) in samenwerking met de 
Purmerendse Scholen Groep. 
 

JK LK Op dit moment oriënteren wij ons op de mogelijkheden. 2011 2012 

 
    ZORG EN INKOMEN IN BEEMSTERZORG EN INKOMEN IN BEEMSTERZORG EN INKOMEN IN BEEMSTERZORG EN INKOMEN IN BEEMSTER                        
8.1 Klanttevredenheid Wmo-gebruikers evalueren en waar 

nodig de uitvoering verbeteren. 
 

JD LK Er is in het voorjaar 2011 een onderzoek geweest.  2010 2013 

8.2 Beter zichtbaar maken Wmo-loket onder andere door 
uitbouwen van het digitaal loket. 
 

JD LK De resultaten van het klanttevredenheids-onderzoek 
van 2008 en 2009 laten nauwelijks verschillen zien en 
liggen gelijk dan wel soms net iets boven het 
gemiddelde van de 227 deelnemende gemeenten. 
 Sinds kort is Beemster aangesloten bij Regelhulp, een 
vorm van digitale dienstverlening waar mensen door het 
beantwooordn van vragen nadere informatie krijgen 
over hun (hulp) vraag. Dezelink is ook op de website 
van de gemeente Beemster terug te vinden 
(Dienstverlening>producten en diensten>Wmo-loket) 
Men heeft daarbij de mogelijkheid om een 
contactformulier in te vullen die rechtstreeks in de 
mailbox van het Wmo-loket tercht komt. Op termijn 
worden ook de aanvraagformulieren gekoppeld. 
 

2010 2013 
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8.3 Voortzetten van het wonen, zorgen welzijnproject ‘De 
Verbinding’. Onderzoek naar inzet domotica. Uitbreiding 
24-uurs zorg, uiteindelijk in gehele Beemster. 
 

JD LK Het project Domotica (extramurale zorg) stimuleert door 
middel van integratie van technologie en diensten het 
langer in de eigen woning blijven wonen. Inmiddels is er 
voor het project een plan van aanpak opgesteld en een 
klankbordgroep ingesteld. De focus ligt op aan 
basispakket op het terrein van comfort en veiligheid in 
de woningen en op zorg op afstand. De verwachting is 
dat er in het najaar 2011 kan worden overgegaan tot 
investeringen voor Domotica-voorzieningen 
Het Hospicehuis is in oktober 2011 geopend 

2010 2013 

8.4 ‘Kanteling’ in de Wmo: ondersteuning bieden om te 
kunnen participeren in plaats van verzorging. 
 

JD LK De medewerkers van het Wmo-loket krijgen scholing 
om zich op deze nieuwe taak voor te bereiden vanaf het 
4e kwartaal 2011 

2011 2013 

8.5 Ontwikkelen van beleid ten aanzien van zorgboerderijen. 
 

JD LK Er is dit jaar gekozen hieraan geen prioriteit te geven. 
Voorlopig zien wij af van het ontwikkelingen van dit 
beleid. 

 ?? 
(2011) 

 
    DE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE STAAT VAN DE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE STAAT VAN DE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE STAAT VAN DE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE STAAT VAN 

BEEMSTERBEEMSTERBEEMSTERBEEMSTER    
                    

9.1 Voorstel maken voor het instellen van een ambtelijk 
ondersteunde raadscommissie met zo nodig externe 
deskundigheid die keuzes kan voorstellen om te komen tot 
een realistisch meerjarenperspectief vanaf het 
begrotingsjaar 2012.  
 

HB EK Deze raadscommissie is gevormd door 
vertegenwoordigers van drie partijen. Samen met 
college en MT zijn voorstellen gedaan die in de 
Kadernota 2012 zijn verwerkt 

2010 2010 

9.2 Verbetering planning- en controlcyclus. JK EK De projectopdracht is vastgesteld en een projectgroep 
is bezig met de voorbereidingen 

2010 2011 

9.3 Vaststellen en in uitvoering nemen 
personeelsontwikkelingsbeleid. 
 

JD EK Het personeelsontwikkelingsbeleid is vastgesteld en de 
agenda is in uitvoering 

2010 2011 

 


