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Samenvatting
Samenvatting
Economie
De economie trekt aan. Dat biedt kansen voor Sliedrecht en de gemeente gaat daar op inspringen. Nu de goede
keuzes maken is belangrijk voor de toekomst van Sliedrecht. Deze keuzes zijn de rode draad voor deze
begroting. Natuurlijk draait onze samenleving niet alleen om economie, maar een gezonde en evenwichtige
economische ontwikkeling maakt ook meer mogelijk op het gebied van voorzieningen, werkgelegenheid en
leefbaarheid.
Het Raadsprogramma 2014-2018 'Sliedrecht vooruit' en het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018
'Gewoon doen!' is de basis voor ons handelen. Van daar uit zetten wij in 2016 vooral in op de volgende
ontwikkelingen.
Economie
Een van de doelen van de gemeente is het vergroten van de aantrekkelijkheid op het gebied van vestigen,
wonen en recreëren in Sliedrecht en de regio. Sliedrecht is voor economische ontwikkeling een A-locatie en dat
gaan we beter voor het voetlicht brengen. Dat doen wij door met onze partners (Onderwijs, Ondernemers en
Overheid) een gezamenlijke agenda op te stellen en uit te voeren. Daarnaast werkt de gemeente aan de
bereikbaarheid en ontsluiting van ons dorp; dit kan en moet beter. Daarom komt de gemeente in 2016 met
een mobiliteitsvisie en een verkeersplan. In dit beleidsplan zal ook de verkeersveiligheid een prominente rol
krijgen. Kwetsbare verkeersdeelnemers moeten in Sliedrecht goed beschermd worden. Voor de uitvoerende
maatregelen verwacht de gemeente dat er flink geïnvesteerd zal moeten worden.
Onderwijs en arbeidsmarkt
Investeren in de jeugd en in onderwijs is een belangrijke pijler voor economische ontwikkeling. Behoud van
goed onderwijs draagt bij aan het promoten van Sliedrecht en staat daarom hoog op de agenda. De gemeente
gaat er veel aan doen om het voorgezet onderwijs in Sliedrecht te behouden. Ook investeren in onze jeugd
heeft prioriteit. Voor lokaal beleid heeft de gemeente middelen gereserveerd om jongeren te ondersteunen bij
problemen, maar de grootste investering bestaat uit preventiemaatregelen.
Sociaal
Dat de gemeente gaat investeren in de toekomst betekent niet dat er geen aandacht meer is voor wat
Sliedrecht al sterk maakt. Een sterk verenigingsleven zorgt voor een grote sociale cohesie. Het nieuwe
subsidiebeleid is een van de middelen om dat te ondersteunen. De Sliedrechtse samenleving doet zelf al veel
voor de zwakkere en hulpbehoevende inwoners, maar ook de gemeente blijft hierin haar rol nemen.
Samen met de vraag wat de gemeente gaat doen de komende periode speelt ook de vraag hoe zij dat gaat
doen. Burgers willen meer invloed als het gaat om hun eigen leefomgeving en dan niet meer op de klassieke
manier van inspraak in procedures. Mensen hebben zelf ideeën. Wij moeten en willen ook ruimte maken voor
initiatieven vanuit de samenleving. Tegelijkertijd doet de gemeente meer een beroep op de zelfredzaamheid
van burgers. De overheid is niet overal van. De rol van de gemeente zal steeds meer die van verbinder en
makelaar zijn. Partijen bij elkaar brengen en gezamenlijk oplossingen zoeken. De gemeenteraad, het college en
de ambtelijke organisatie gaan tijd en energie steken in het maken van die omslag.
Maar bovenal wordt 2016 het jaar van de grote projecten. In 2015 zijn de besluiten genomen, in 2016 gaan de
eerste palen de grond in. Het Burgemeester Winklerplein, locatie Lanser en sporthal Benedenveer komen
letterlijk van de grond. Na vele jaren van denken en praten gaan onze inwoners komend jaar daadwerkelijk
zien dat we het dorp met elkaar mooier maken en vooruit brengen. De nieuwe accommodatie van de
voetbalvereniging Sliedrecht wordt in 2016 gerealiseerd.

Sociaal
Eigen kracht van de burger staat voorop. De Sliedrechtse samenleving doet zelf al veel, maar ook de gemeente
blijft hierin haar rol nemen. De gemeente wil waar nodig juiste en kwalitatief goede hulpverlening en
ondersteuning voor mensen die het nodig hebben.
Bedragen x €1.000

Wat wil de gemeente bereiken?
Juiste en kwalitatief goede hulpverlening en ondersteuning
Eigen kracht van de burger staat voorop. De gemeente wil waar nodig juiste en kwalitatief goede hulpverlening
en ondersteuning voor mensen die het nodig hebben. De gemeente wil ook voorzieningen die aansluiten op de
doelen van de gemeente, die ook nog toegankelijk en bereikbaar zijn.
In 2015 zijn de taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen
door de gemeenten overgenomen. De gemeente Sliedrecht heeft de uitvoering van deze taken grotendeels
uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Dienst Gezondheid & Jeugd.
Daarnaast voeren ook andere organisaties deze taken uit, zoals Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en RIVAS. De
gemeente blijft wel verantwoordelijk en dat bepaalt haar rol. De gemeente controleert, jaagt aan en let er op
dat niemand tussen wal en schip valt. De gemeente monitort ook of de serviceorganisaties de doelen
realiseren.
De gemeente heeft verder eigen ambities voor de taken. Vooral op het gebied van preventie zet de gemeente
fors in. De gemeente heeft daarvoor eigen budgetten, maar werkt ook samen met de uitvoerende partijen om
de ambities vorm te geven. Speciale aandacht is er voor de preventieve jeugdhulp en het jeugdwelzijn.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Bevorderen van de integraliteit van de zorg door de huisvesting van één Sociaal Team in één gebouw
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Eén loketgedachte vormgeven
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017
Inzetten mantelzorginstrumenten
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Onderzoeken van de mogelijkheden van één registratiesysteem
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-04-2016
Op peil houden en versterken van lokale preventieve voorzieningen en faciliteiten
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Voorzieningen die aansluiten op de maatschappelijke doelen
Voorzieningen die aansluiten op de maatschappelijke doelen van de gemeente en die toegankelijk en
bereikbaar zijn voor alle inwoners van Sliedrecht.
Voor de maatschappelijke verbondenheid van en tussen mensen in Sliedrecht (sociale cohesie) is het belangrijk
dat voorzieningen bereikbaar en betaalbaar blijven. Met het subsidiebeleid heeft de gemeente een instrument
in handen om deze voorzieningen te behouden. De verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen ligt ook bij
de samenleving zelf. In 2016 wil de gemeente een nieuw subsidiebeleid laten vaststellen waarin zij verwoordt
welke activiteiten subsidie krijgen.
De gemeente brengt ook partijen bij elkaar om samen voorzieningen te realiseren. Op het gebied van
huisvesting ziet zij ook nog genoeg mogelijkheden. De inspanningen zijn erop gericht om de voorzieningen
betaalbaar te houden voor de mensen waarvoor aansluiting bij de samenleving belangrijk is.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Het vaststellen van een nieuwe subsidieverordening en subsidiebeleidskader
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 01-07-2016
Inzet op samenwerking van huidige maatschappelijk partners en verbinden van initiatieven uit de
samenleving
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Subsidie inzetten als instrument om de gemeentelijke maatschappelijke doelen te bereiken
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Wat geven we extra uit om de speerpunten te realiseren?
Thema
Zorg
Sport- en recreatievoorzieningen
Totaal

Begroting

Meerjarenraming

2016
€ 60.000

2017
€ 60.000
€ 25.000
€ 85.000

€ 60.000

2018
€ 40.000
€ 40.000

Kaders waarbinnen het college werkt
Vigerend beleidskader
Algemene subsidieverordening Sliedrecht
Beleidsrijkregionaal transitie arrangement
Discussienota ‘hoe vullen we in Sliedrecht harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk in? ‘
Beleidsnota ‘Peuterspeelzalen in Sliedrecht’
Beleidsnota CJG Sliedrecht
Jeugdwelzijnsbeleid
WMO-Beleidsplan
Lokaal gezondheidsbeleidsplan 2012-2015
Integrale beleidsnota Sport 2006-2010

Vastgesteld
Raad, 2010
Raad, 2014
Raad, 2013
Raad, 2009
Raad, 2010
Raad, 2015
(verwacht)
Raad, 2014
Raad, 2012
Raad, 2005

Overzicht baten en lasten programma sociaal (incl. reserves)
Bedragen x €1.000
Exploitatie

Begr.
2016

Begroting
2017

Meerjarenbegr.
2018

Meerjarenbegr.
2019

Meerjarenbegr.
2020

Lasten

18.395

18.141

18.099

18.095

18.053

Baten

1.473

1.473

1.473

1.473

1.473

-16.923

-16.668

-16.626

-16.622

-16.580

70

69

68

67

66

147

147

147

147

147

77

78

79

80

81

-16.846

-16.591

-16.548

-16.543

-16.499

Gerealiseerd saldo van baten en
lasten
Reserves en voorzieningen
Stortingen
Onttrekkingen
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Economie, arbeidsmarkt en onderwijs
Het versterken van de economische positie van Sliedrecht is en blijft een topprioriteit van het college. Dat kan
het college niet alleen. Verbinden is het centrale thema hierin. Daarnaast is onder andere investeren in de
jeugd en in onderwijs een belangrijke pijler voor economische ontwikkeling.
Bedragen x €1.000

Wat wil de gemeente bereiken?
Versterken lokale economie
Het versterken van de economische positie van Sliedrecht is en blijft een topprioriteit van het college. Dat kan
het college niet alleen. Verbinden is het centrale thema hierin.
Lokaal is er verbinding met de drie o's; ondernemers, onderwijs en overheid. De Strategische Agenda is daarbij
het voertuig. Hiermee zet de gemeente in op vier thema's:






innovatie
aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
PR en marketing
bedrijventerreinen en winkelgebieden

Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Onderzoek naar WiFi dekking en digitale bereikbaarheid
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-04-2016
Uitvoeren ambities Strategische Agenda
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Vergroten innovatiemogelijkheden voor bedrijven
(Boven)regionaal helpt de gemeente de economie te versterken door stevig positie in te nemen aan de
overlegtafels waar de ambities van het Regionaal Meerjarenprogramma (rMJP) worden gerealiseerd. De
gemeente doet mee in het regionale programma Arbeidsmarktbeleid en bepaalt mee op het gebied van
innovatie van het maritieme cluster via het netwerk MT Economie, Maritieme Delta en Innovation Quarter.
Door op deze manier mee te liften op het rMJP kan de gemeente de kansen voor Sliedrecht vroeg signaleren en
benutten.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Aanhaken op regionale subsidiemogelijkheden
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Onderzoek naar het oprichten van een platform voor maritieme bedrijven in Sliedrecht
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 01-07-2016
Promoten van de activiteiten van Innovation Quarter
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Realiseren van twee innovatietrajecten (MKB) met subsidie uit het regionaal participatiefonds
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Promotie van Sliedrecht
Sliedrecht promoten als dorp om te wonen, vestigen (bedrijven), recreëren en te winkelen.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Ontwikkelen PR en marketingconcept
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-10-2016 Einddatum: 31-12-2016
Organiseren van evenementen als seminar mobiliteit en innovatiekracht
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 31-12-2016
Vergroten kansen jongeren op de arbeidsmarkt
De jeugdwerkloosheid verlagen en het zorgen voor een goede beroepsbevolking.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Onderwijsroute organiseren
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 01-07-2016
Samen met het bedrijfsleven en onderwijs techniekonderwijs bevorderen

Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 01-07-2016
Visie op aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt ontwikkelen
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-04-2016
Versterken participatie
Sliedrecht is een dorp van verbondenheid. De gemeente wil deze belangrijke eigenschap inzetten zodat
mensen die -om wat voor reden dan ook- aan de kant staan, weer kunnen meedoen in de samenleving. Zoveel
mogelijk Sliedrechters moeten kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Faciliteren van de stichting als platform voor lokale initiatieven op het gebied van participatie in brede zin
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Oprichten platform Onderwijs, Ondernemers, Overheid (3 O's)
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Recreatief knooppunt
De haalbaarheid onderzoeken om recreatie op één plaats te organiseren. De gemeente zet ook in op het
versterken van de bedrijventerreinen en winkelgebieden. Moeilijke discussies met onze partners (Provincie,
Rijk) gaat de gemeente niet uit de weg.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Opstellen van een haalbaarheidsstudie eventueel gevolgd door een programma van wensen en eisen en een
ontwerp
Portefeuillehouder: Len Van Rekom
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Voorbereiden bestemmingsplanprocedure
Portefeuillehouder: Len Van Rekom
Startdatum: 01-10-2016 Einddatum: 31-12-2016
Kwalitatief goed onderwijs
Samen met partners goed onderwijs binnen Sliedrecht mogelijk houden.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Samen met partners speerpunten benoemen, onderwijs en VVE
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-07-2016
Vroegtijdige schoolverlaters onder 2% houden
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 14-10-2015
Verbeteren doorstroming op en ontsluiting via de A15
Belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van Sliedrecht is het verbeteren van de
bereikbaarheid van en in Sliedrecht en de doorstroming van het verkeer. Het uitvoeren van maatregelen van
de mobiliteitsvisie en het verkeersbeleidsplan zijn erg belangrijk.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Actieve rol in lobby om doorstroming te verbeteren
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Nieuwe aansluiting A15 Sliedrecht-West gereed
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 01-07-2016

Wat geven we extra uit om de speerpunten te realiseren?
Thema
Werk- en ondernemerschap
Onderwijs
Totaal

Begroting

Meerjarenraming

2016
€ 155.000
€ 15.000
€ 170.000

2017
€ 155.000
€ 15.000
€ 170.000

2018
€ 155.000
€ 15.000
€ 170.000

Kaders waarbinnen het college werkt
Vigerend beleidskader
Economische visie Sliedrecht
Visie Kerkbuurt
Regionale bedrijventerreinenstrategie
Regionale kantorenstrategie
Regionaal detailhandelsbeleid
Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020
Verordening leerlingenvervoer
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Integraal huisvestingsplan
Visie Brede Scholen Sliedrecht
Verkeersbeleidsplan
Fietsbeleidsplan Sliedrecht
Mobiliteitsplan Drechtsteden
Parkeernota
Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan

Vastgesteld
Raad, 2011
Raad, 2011
Drechtraad, 2010
Drechtraad, 2013
Drechtraad, 2014
Raad, 2012
Raad, 2014
Raad, 2015
Raad, 2013
Raad, 2013
Raad, 2010
Raad, 2011
Drechtraad, 2011
Raad, 2009
Raad, 2011

Overzicht baten en lasten programma Economie, arbeidsmarkt en onderwijs (incl. reserves)
Bedragen x €1.000
Exploitatie

Begr.
2016

Begroting
2017

Meerjarenbegr.
2018

Meerjarenbegr.
2019

Meerjarenbegr.
2020

Lasten

17.878

16.362

15.880

15.882

15.858

Baten

8.776

6.995

6.630

6.639

6.639

-9.102

-9.367

-9.250

-9.243

-9.220

Stortingen

267

201

213

213

213

Onttrekkingen

125

125

125

126

126

-142

-76

-88

-88

-88

-9.244

-9.443

-9.338

-9.331

-9.307

Gerealiseerd saldo van baten en
lasten
Reserves en voorzieningen

Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Ruimte
Een uitdaging ligt in het verhogen van de verkeersveiligheid. Er komt daarom een nieuw verkeersbeleidsplan.
Extra aandacht is er ook voor de waterhuishouding, een passende woningvoorraad en duurzaamheid.
Bedragen x €1.000

Wat wil de gemeente bereiken?
Vergroten verkeersveiligheid
Een belangrijke uitdaging ligt in het verbeteren van de verkeersveiligheid in de wijken. Er komt daarom een
nieuw verkeersbeleidsplan. De gemeente gaat ook extra investeren in speel- en sporttoestellen. Dit komt de
kindvriendelijkheid in de wijken ten goede.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Een nieuw verkeersbeleidsplan
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2016
Vergroten waterveiligheid
Extra aandacht is er voor de waterhuishouding. In 2016 legt het college het verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan voor aan de gemeenteraad. Met breed wordt bedoeld dat er niet alleen aandacht is voor het
beheer van de riolering, maar ook voor het beheer van grond- en hemelwater. Waterveiligheid is ook een
belangrijk thema. De gemeente gaat bij bestaande opgaven voor ruimte en economie rekening houden met
waterveiligheid.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Ambtelijk en bestuurlijk goed vertegenwoordigd zijn bij het onderzoek in het kader van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
Ambtelijk en bestuurlijk goed vertegenwoordigd zijn bij het onderzoek in het kader van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zodat lokale opgaven, kansen en knelpunten
worden meegenomen. Het plan van aanpak is eind 2016 gereed.
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-10-2016 Einddatum: 31-12-2016
De gemeente neemt deel aan de gebiedsraad met alle andere betrokken gemeenten
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Ontwikkeling dijklint

Een ruimtelijke opgave waarbij de gemeente bijvoorbeeld rekening gaat houden met waterveiligheid is de
ontwikkeling van het dijklint. Het dijklint is van grote cultuurhistorische waarde. De gemeente wil samen met
de bewoners en bedrijven ervoor zorgen dat we het dijklint kunnen blijven koesteren.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
De gemeente bereidt de uitvoering voor van de uitkoopregeling onder hoogspanningsleidingen
Portefeuillehouder: Len Van Rekom
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
De gemeente gebruikt haar invloed bij het onderzoek van het MIRT voor het behoud van het Dijklint
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Het maken van een Dijkvisie om het Dijklint aan te pakken
Waarbij de gemeente samen met bewoners van het Dijklinkt de verpaupering wil tegen gaan.
Portefeuillehouder: Len Van Rekom
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 30-06-2016
Zorg voor een passende woningvoorraad
Voor Sliedrecht is passende woningvoorraad belangrijk. Bij een gezonde economische groei past ook een
woningvoorraad van duurdere woningen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen
blijven wonen. Voor de kwetsbare inwonersgroepen moet voldoende woonruimte aanwezig zijn.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Consequenties nieuwe wetgeving in beeld brengen
Voor Sliedrecht is passende woningvoorraad belangrijk. Bij een gezonde economische groei past ook een
woningvoorraad van duurdere woningen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen
blijven wonen. Voor de kwetsbare inwonersgroepen moet voldoende woonruimte aanwezig zijn.
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2016
In de programma’s van woningbouwontwikkeling rekening houden met de toekomstige woningbehoefte
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Inventarisatie van de huidige woningvoorraad en de toekomstige voorraadbehoefte
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 30-06-2016
Voorstel over het al dan niet invoeren van een Blijverslening
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 30-06-2016
Voorstellen om lokaal nieuwe prestatieafspraken voor de lange termijn te maken met Tablis wonen
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 14-10-2015
Herkenbare entrees Sliedrecht
In het verlengde van de promotie van Sliedrecht maakt de gemeente de entrees van Sliedrecht herkenbaar. Dit
gebeurt met (digitale) informatieborden en kunstwerken op de rotondes.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Bij de toegangswegen naar Sliedrecht gaat de gemeente digitale informatieborden plaatsen
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 30-06-2016
In de eerste helft van 2016 gaat de gemeente kunstwerken plaatsen op rotondes
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 30-06-2016

Versterken milieubewustzijn en verhogen duurzaamheid
Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn belangrijke onderwerpen die de gemeente samen met bewoners en
bedrijven wil vormgeven. De gemeente wil geen onnodige regels bij milieuvriendelijke en duurzame
initiatieven.
De gemeente zorgt met de zonnekaart ervoor dat bewoners en bedrijven eenvoudiger kunnen kiezen voor
zonnepanelen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. De inkoop is daarom 100% duurzaam en
gemeentelijke gebouwen krijgen zonnepanelen.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Er komt een zonnekaart van de gemeente om particulieren te kunnen helpen bij de aanschaf van
zonnepanelen
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 30-06-2016
Gemeente plaatst zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-07-2016 Einddatum: 31-12-2016
Inkoop van de gemeente is 100% duurzaam. Bij de vervanging van het wagenpark is dit het uitgangspunt
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-04-2016
Voor particuliere woningeigenaren komt er een informatieportal Energieloket
Portefeuillehouder: Theo Den Braanker
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-03-2016
Waar mogelijk, het wegnemen van barrières in de regelgeving bij duurzame en energieverstandige
investeringen bij particulieren
Portefeuillehouder: Len Van Rekom
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Verbeteren kindvriendelijkheid wijken
Het doel is de wijken kindvriendelijker te maken.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Om kinderen in hun eigen wijk te laten spelen plaatsen we in elke wijk sport- of spelelementen
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 14-10-2015

Wat geven wij extra uit om de speerpunten te realiseren?
Thema
Kindvriendelijke wijken
Entree van Sliedrecht
Totaal

Bedragen zijn reeds in de begroting opgenomen

Begroting

Meerjarenraming

2016
€ 25.000
€ 25.000
€ 50.000

2017
€ 25.000

2018
€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Kaders waarbinnen het college werkt
Vigerend beleidskader
Structuurvisie Sliedrecht 2020
Bestemmingsplannen
Nota Grondbeleid Sliedrecht 2015( Inclusief Kostenverhaal)
Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015
Groenbeleidsplan Sliedrecht 2015
Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2015
Huisvestingsverordening voor woonwagenstandplaatsen
Verordening op de Monumentencommissie Sliedrecht 2007
Verordening Gemeenterekening VROM Startersleningen
Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010
Milieubeleidsplan 2012-2015
Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Sliedrecht
Besluit Routering Gevaarlijke Stoffen Sliedrecht
Afvalstoffenverordening Sliedrecht 2015
Afvalbeleidsplan
Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015
Beleidsplan onderhoud wegen
Beleidsplan onderhoud bruggen
Beleidsplan onderhoud verlichting
Woonvisie Drechtsteden 2010-2020
Woonvisie Sliedrecht

Vastgesteld
Raad, juni 2013
Diversen
Raad, maart 2015
Raad, maart 2015
Raad, maart 2015
Raad, juni 2015
Raad, 1999
Raad, september 2007
Raad, december 2007
Raad, september 2010
Raad, december 2012
Raad, april 2015
Raad, april 2015
Raad, december 2014
Raad, december 2014
Raad, 2011
Raad, 2014
Raad, 2014
Raad, 2014
Drechtraad
Raad, mei 2008

Overzicht baten en lasten programma Ruimte (incl. reserves)
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten
Baten

Begr.
2016

Begroting
2017

Meerjarenbegr.
2018

Meerjarenbegr.
2019

Meerjarenbegr.
2020

12.881

12.848

12.898

12.921

12.868

6.570

6.552

6.565

6.575

6.568

-6.311

-6.296

-6.333

-6.346

-6.300

Stortingen

108

108

108

108

108

Onttrekkingen

217

210

197

185

154

Mutaties reserves

109

102

89

77

46

-6.202

-6.194

-6.244

-6.269

-6.254

Gerealiseerd saldo van baten en
lasten
Reserves en voorzieningen

Gerealiseerd resultaat

Bestuur, organisatie en veiligheid
De invloed van de gemeente op de samenleving is groot; misschien zelfs te groot. Het is dan ook begrijpelijk dat
de samenleving meer invloed wil op de plannen en de uitvoering daarvan.
Bedragen x €1.000

Wat wil de gemeente bereiken?
Ruimte voor initiatieven uit de samenleving
De invloed van de gemeente op de samenleving is groot; misschien zelfs te groot. Het is dan ook begrijpelijk dat
de samenleving meer invloed wil op de plannen en de uitvoering daarvan.
Inwoners willen meer invloed als het gaat om hun eigen leefomgeving en dan niet meer op de klassieke manier
van inspraak in procedures. Mensen hebben zelf ideeën. Wij moeten en willen ook ruimte maken voor
initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente gaat niet langer afwachten tot deze ideeën bij de gemeente
komen.
De gemeente gaat het oor te luister leggen bij de Sliedrechts gemeenschap om ideeën actief op te halen en om
verschillende initiatieven met elkaar te verbinden.
Tegelijkertijd doen wij meer een beroep op de zelfredzaamheid van burgers. De overheid is niet overal van. De
rol van de gemeente zal steeds meer die van verbinder en makelaar zijn. Partijen bij elkaar brengen en
gezamenlijk oplossingen zoeken. Wij gaan samen met de raad, het college en de ambtelijke organisatie tijd en
energie steken in het maken van die omslag.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Aanstellen jeugdburgemeester samen met SOJS
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-03-2016
Aanstellen kinderraad (samen met scholen)
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-03-2016
Faciliteren buurttoezicht en zakkenrollerpreventieteam
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Opleiden medewerkers in interactief bestuur en participatie met ambassadeursprogramma Publiek
Partnerschap
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Uitvoeren project “Veiligheid in de wijken”
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Heldere informatievoorziening en interactieve communicatie met onze inwoners
De gemeente is vorig jaar gestart met een gemeentelijke Facebookpagina, maar dit is nog maar een eerste
stap. De ambtelijke organisatie gaat nadrukkelijker verbindingen met de samenleving leggen.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Digitaal loket voor ondernemers
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-03-2016
Introductie nieuwe website
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-03-2016
Stevige positie in de regio voor een zelfstandig Sliedrecht
Veel besluiten die van invloed zijn voor Sliedrecht worden regionaal genomen. Wij zorgen ervoor dat de
belangen van Sliedrecht goed vertegenwoordigd zijn.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Ambtelijk en bestuurlijk zowel formeel als informeel betrokken zijn bij regionale besluitvorming
Portefeuillehouder: Hans Tanis
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Bewustwording effecten van alcohol en drugs
Op het gebied van handel en productie van drugs handhaaft de gemeente strikt. Een onderzoek uit 2015 naar
het drugsgebruik geeft zorgen. De gemeente voert een actief preventief jongerenbeleid. Voorlichting over
alcohol en drugs neemt daarbij een prominente rol in. Daarnaast bestrijdt de gemeente de overlast en
criminaliteit die gepaard gaan met alcohol- en drugsgebruik.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Opstellen en starten preventiebeleid soft- en harddrugs
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 30-06-2016
Verminderen van regeldruk
Een onderdeel van de relatie tussen samenleving en gemeente is de regelgeving. Hanteren we alleen de regels
of gaan we de dialoog aan? Welke regels zijn nodig en waar kunnen ze worden afgeschaft? Regels en
vertrouwen liggen niet in elkaars verlengde, maar de basis voor gelijkwaardige samenwerking is wel
vertrouwen. De gemeente gaat voor het onderwerp regeldruk een fundamentele maatschappelijke discussie
voeren over de APV.
Wat gaat de gemeente ervoor doen?
Fundamentele maatschappelijke discussie over de APV
Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
In gesprek gaan met ondernemers en in beeld brengen van de beleving omtrent regeldruk
Portefeuillehouder: Len Van Rekom
Startdatum: 01-07-2016 Einddatum: 30-09-2016
Onderzoeken mogelijkheden vermindering regeldruk in bestuurlijke processen
Portefeuillehouder: Len Van Rekom
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 30-06-2016
Uitvoeren van een lastendrukmonitor
Portefeuillehouder: Len Van Rekom
Startdatum: 01-07-2016 Einddatum: 30-09-2016

Verminderen van regels bij aanvraag van subsidies
Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 30-06-2016

Wat geven we uit om de speerpunten te realiseren?
Thema
Communicatie
Bestuur
Totaal

Begroting

Meerjarenraming

2016
€ 50.000
€ 23.000
€ 72.500

2017
€ 50.000
€ 23.000
€ 72.500

2018
€ 50.000
€ 23.000
€ 72.500

Kaders waarbinnen het college werkt
Vigerend beleidskader
APV
Ruimte voor inwoners! 'Her(r)ijkt Beleid Burger- en Overheidsparticipatie
Nota Verbonden Partijen
Integraal Veiligheidsplan
Bouwbesluit
Gemeentelijke bouwverordening
Welstandsnota
Reclamebeleid
Drank- en horecavergunning

Vastgesteld
Raad, 2015
Raad, 2015
Raad, 2012
Raad, 2014
Rijk, 2012
Raad, 2012
Raad, 2014
Raad, 2014
Raad, 2015

Overzicht baten en lasten rogramma Bestuur, organisatie en veiligheid (incl. reserves)
Bedragen x €1.000
Exploitatie

Begr.
2016

Begroting
2017

Meerjarenbegr.
2018

Meerjarenbegr.
2019

Meerjarenbegr.
2020

Lasten

6.946

7.015

7.111

7.128

7.009

Baten

690

690

690

690

690

-6.256

-6.325

-6.421

-6.438

-6.319

Stortingen

288

288

288

288

288

Onttrekkingen

531

505

496

492

448

Mutaties reserves

243

217

208

204

160

-6.013

-6.108

-6.213

-6.234

-6.159

Gerealiseerd saldo van baten en
lasten
Reserves en voorzieningen

Gerealiseerd resultaat

Ondersteunend programma Financiën & belastingen
Bedragen x €1.000

Toelichting
In het ondersteunend programma Financiën & Belastingen worden de algemene inkomsten van de gemeente
verantwoord. De hoofddoelstelling is om een sluitende begroting te kunnen presenten. Daarnaast bewaakt de
gemeente binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn. Belangrijk hierbij is tijdig inspelen
op financiële ontwikkelingen in relatie tot de noodzaak voor het creëren van financiële ruimte voor
inhoudelijke ontwikkelingen.
Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht.
Onderdeel om het beheer nog beter vorm te geven zijn enerzijds de invoering van de tussentijdse rapportages.
Hiermee wil de gemeente de begrotingsuitvoering beter (tijdiger) bijsturen. Anderzijds zorgt de gemeente
ervoor dat de verordeningen op orde zijn. Deze verordeningen zijn belangrijke kaders voor het administratief
beheer. Belangrijk voor de financiële stabiliteit is het tijdig uitvoeren en realiseren van
bezuinigingsdoelstellingen. De gemeente stuurt hier strak op.
Het beheer van de verbonden partijen verdient extra aandacht. Enerzijds is het risico voor de gemeente
Sliedrecht groot, bezien vanuit het bedrag waarvoor Sliedrecht garant staat. Anderzijds zorgen de
Gemeenschappelijke Regelingen voor een groot deel voor de begrotingsuitvoering. Beheersmatig zal de
gemeente het beheer van de verbonden partijen een prominente plaats geven in de P&C-cyclus en daarmee
jaarlijks de partijen waarvoor de gemeente garant staat doorlichten. Voor het beheer van de
Gemeenschappelijke Regelingen zal de gemeente samen met de andere eigenaren zoeken naar een versterking
van de Governance.
Een grote administratieve opgave voor 2016 zal het omvormen van de financiële administratie zijn door de
aangekondigde wetswijzigingen in de BBV (commissie Depla). Samen met de uitvoeringsorganisatie zal de
gemeente dit in 2016 uitvoeren.

Kaders waarbinnen het college werkt
Vigerend beleidskader
Verordening 212
Verordening 213a
Treasurystatuut
Nota gemeentelijke balans
Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement
Rapportage Financiële Strategie

Vastgesteld
Raad, 2015
Raad, 2004
Raad, 2008
Raad, 2004
Raad, 2014
Raad, 2013

Overzicht baten en lasten programma Financiën & belastingen (incl. reserves)
Bedragen x €1.000
Exploitatie

Begr.
2016

Begroting
2017

Meerjarenbegr.
2018

Meerjarenbegr.
2019

Meerjarenbegr.
2020

Lasten

2.155

2.503

2.927

2.916

3.029

Baten

40.843

41.208

41.626

41.635

41.576

Gerealiseerd saldo van baten en
lasten

38.689

38.705

38.698

38.719

38.548

384

369

356

342

329

-384

-369

-356

-342

-329

38.305

38.336

38.342

38.377

38.219

Reserves en voorzieningen
Stortingen
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

