Temporiseren

Hoofdactiviteiten (bron: teamplan 2021)

Niet
uitvoerbaar
door Corona

Bevoegd

PH

Onderbouwing advies

Slim Vertrouwen

Raad

Van Dijk

Integraal Huisvestingsprogramma (onderwijshuisvesting)

Raad

Veneklaas

ontwikkeling dienstverlening klant en loopt samen op met nieuwe cultuur
doorontwikkeling. Werken met de waardendriehoek IPW kan getemporiseerd
worden door over langere periode uit te spreiden. Eerste trainingen hiervoor
staan al wel in de agenda. (april 2021)
De oorspronkelijke planning voor het vaststellen van het integraal
huisvestingsplan onderwijshuisvesting blijft overeind. Het vaststellen van de
startnotitie wordt uitgesteld ten opzichte van de planning die in de motie stond. Er
vinden wel reguliere gesprekken plaats met onderwijspartners. Invoering van de
gewijzigde wetgeving wordt niet eerder dan in 2023 voorzien, dus temporiseren
levert geen planningsproblemen op. Overall planning wordt wel gehaald.

raad

Van Dijk

Gesprekken over monitoring zijn opgestart met subsidieontvangers. Er bestaat nu
weinig draagvlak voor dit soort activiteiten. Voor de interne organisatie vraagt het
veel tijd. Tijd die niet direct iets oplevert voor inwoners of subsidieontvangers.

Aanpassen Verordening onderwijshuisvesting

Raad

Veneklaas

Inclusieagenda

Raad

Veneklaas

De vigerende huisvestingsverordening is prima te gebruiken. Het is niet
noodzakelijk om op basis van de gewijzigde modelverordening van de VNG de
vigerende verordening aan te passen. Uitstellen heeft geen gevolgen voor
onderwijs of inwoners.
In Q3 leggen wij een agenda aan de raad voor die grotendeels reeds bestaande
activiteiten bevat, afgestemd met belangrijke stakeholders. Op basis daarvan kan
raad gesprek voeren en en richting geven.

Raad

Klomps

Sociaal domein

Plan van aanpak monitoring subsidieprogramma

Fysiek domein

Invoering Omgevingswet

x

Wij richten ons op de minimale en noodzakelijke maatregelen om per 1 januari
2022 de dienstverlening aan ondernemers en inwoners voort te zetten, zonder
dat op de kwaliteit van dienstverlening wordt ingeleverd. De Omgevingsvisie
bieden wij – vooruitlopend op de wettelijke verplichting – eind 2021 aan.
Vanwege de huidige voortgang en de samenhang met andere belangrijke
regionale ontwikkelingen kiezen wij ervoor de ontwikkeling van de
Omgevingsvisie vooralsnog niet verder te temporiseren.

Vernieuwing gebiedsgericht werken

Raad

Van Dijk

Opstellen beleidsnotitie Wijkpark Maarssenbroek,
waaronder superspeelspoor, horecaplek, invulling 2 ha
achter Zwanenkamp.
Vitaal platteland

Raad

Van Dijk

Raad

Van Dijk

Later dan gepland werken wij aan de ontwikkeling van een nota Vitaal Platteland.
Een extern bureau werkt aan de nota, die wij in Q2 afronden. De Nota dient als
bouwsteen voor de Omgevingsvisie; de uitvoering betrekken wij bij de op te
stellen Omgevingsprogramma’s.

Kerkenvisie

Raad

Klomps

In 2021 eenvoudige afdoening door externe inzet mbv subsidie

Uitvoering IVP

Raad

Reinders

Op basis van actuele ontwikkelingen en urgentie prioriteren we de uitvoering van
het IVP, zodat beschikbare capaciteit doelgericht en doelmatig kan worden
ingezet met zo min mogelijk nadelige consequenties voor de samenleving.

Raad

Reinders

We houden de reguliere contacten in stand.

Raad

Klomps

Er worden in de Bestuursrapportage alleen afwijkingen toegelicht op de
Begroting, zowel beleidsmatig als financieel. Zodat we in control blijven.

Veiligheid

Intensiveren wijkcontacten

Bestuur

Meer focus in Bestuursrapportage 2021

x

Er worden nog steeds stappen gezet. In Q2 2021 wordt een peilnota aan de
commissie aangeboden. De kadernotitie Vernieuwing Gebiedsgericht Werken
wordt aangeboden in Q4.
Plan/visie wordt nog in 2021 opgesteld (extern uitbesteed).

Tijdelijk stopzetten
Niet
uitvoerbaar
door corona

Bevoegd

PH

Onderbouwing advies

Raad

Veneklaas

Het integraal beleidskader sociaal domein biedt voldoende handvatten voor
ontwikkeling en uitvoering van beleid. De Uitvoeringsagenda is toegezegd aan de
gemeenteraad, maar dit beleidsproduct levert op zichzelf geen meerwaarde voor
de inwoner. Het effect op inwoners en maatschappelijke partners van het tijdelijk
stopzetten van de uitvoeringsagenda is nihil.

Onderzoek naar de mogelijkheden verzelfstandiging
vastgoed binnensportaccommodaties

Raad

Klomps

Bij de vaststelling door de raad van de Vastgoednota is besloten om onderzoek
te laten verrichten naar de mogelijkheden om vastgoed behorende in de
categorie binnen- en buitensport te verzelfstandigen. Het gaat daarbij om de
gymzalen, sporthallen/sportaccommodaties inclusief zwembaden in eigendom
van de gemeente. De capaciteit schiet te kort om het onderzoek dit jaar uit te
zetten en te begeleiden. De lopende contracten voor de
binnensportaccomodaties kunnen met een jaar verlengd.

Opstellen beleid tiny houses

Raad

Van Liempdt

Opstellen beleidsnotitie begraafplaatsen

Raad

Van Dijk

We leggen de prioriteit bij de reguliere woningbouw, daarom wordt dit onderwerp
nu niet opgepakt.
Dit is een project dat in kader van kostendekkendheid begraafplaatsen is gestart
en drie jaar geleden stilgelegd vanwege bestuurlijk draagvlak. Bezien moet
worden hoe dit in een andere (meer situatiegerichte) vorm kan worden opgepakt.

Opstellen beleidsnotitie Kwaliteitsniveau buitenruimte

Raad

Van Dijk

Hoofdactiviteiten (bron: teamplan 2021)

Sociaal domein

Uitvoeringsagenda IBK

Fysiek domein

De formulering en vaststelling van de nieuwe/ gewijzigde beleidskaders
onderhoud openbare ruimte wordt aangepast mede als gevolg van de vertraging
in de aanbestedingsprocedures rond het definitieve onderhoudsbestek en de
hiervoor benodigde personele capaciteit. Vooralsnog wordt het onderhoud van de
buitenruimte uitgevoerd op basis van het huidige kwaliteitsniveau.

