Monitor bestuursopdrachten CUP 2014 - 2018

bijlage 1 bij Kaderbrief 2018

(nr. 3, mei 2017)
Hierbij treft u aan de derde monitor van het CUP 2014-2018. In het CUP is vermeld dat wij de uitvoering van de bestuursopdrachten
monitoren en verantwoording afleggen via de P&C-cyclus. Deze monitor geeft op hoofdlijnen de stand van zaken weer naar de situatie per mei 2017.
Het overzicht beoogt in één oogopslag zichtbaar te maken hoe de uitvoering van het CUP er voor staat.
Met behulp van de kleuren geel, oranje en groen wordt een duiding gegeven van het stadium waarin de voortgang verkeert.
Daar waar ten opzichte van de vorige monitor de kleur is gewijzigd (van geel naar oranje, of van oranje naar groen), is dit
aangegeven met een pijltje naar rechts (→).
Daar waar bij het betreffende onderwerp sprake is (geweest) van een afzonderlijk raadsvoorstel, is in de betreffende kolom
een kruisje geplaatst (X).

Monitor bestuursopdrachten CUP 2014 - 2018
(nr. 3, mei 2017)

Stadium / voortgang:
: dit is nog niet in uitvoering genomen of verkeert in beginstadium
: is in uitvoering genomen
: is uitgevoerd, en heeft (indien van toepassing) structurele inbedding gekregen in de beleids- en bedrijfsvoering
2014 2015 2016 2017 2018
Bestuur en dienstverlening
1.1
Bestuursstijl
1.2
Wekelijks inloopspreekuur
1.3
Samenleving voorop is richtinggevend principe
1.4
Digitale toegankelijkheid en moderniseren dienstverlening
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

X

Gemeentehuis
Betrekken inwoners bij beleid in communicatieparagraaf
Drie fulltime wethouders
Inspraakbijeenkomst voorjaarsdebat
Sturing en controle van verbonden partijen

Veiligheid en openbare orde
2.1
Veiligheidsniveau verhogen
2.2
2.3

3.2, 3.3

Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
De dienstverlening wordt steeds verder ontwikkeld en digitaal ontsloten, in 2017
o.a. via het landelijk portaal 'mijn overheid'.
Het Huis van Leusden is in aanbouw en wordt in 2018 opgeleverd.
Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
De uitvoering van deze opdracht is een continue proces.

X

Dit wordt uitgevoerd o.a. door gebiedsgerichte aanpak en met diverse acties van
het uitvoeringsplan veiligheid 2016-2017.
Dit is onderdeel van afstemming die structureel plaatsvindt.
Dit wordt uitgevoerd met diverse activiteiten, m.n. voorlichting en info
verstrekking. Deelnemende partijen werken aan een overeenkomst om aan te
sluiten op het systeem voor burgerhulpverlening bij reanimaties.

X

Koppeling integrale veiligheid en jeugdzorg
Hulpverlening via zelfredzaamheid

Openbare ruimte en milieu
3.1
Ontwikkelen brede duurzaamheidsagenda

X

→

Uitvoering energieakkoord
X

3.4

Inzet bewoners groenbeheer

3.5

Omgekeerde afvalinzameling

3.6

Meer profijt samenleving inzamelen recyclebaar materiaal

3.7

Fair trade gemeente

→
X
X

Verkeer en Vervoer
4.1
Lobby openbaar vervoer verbindingen
4.2
Faciliteren en stimuleren laadpunten elektrische voertuigen
4.3

Opstellen fietsplan en verbeteren verkeersveiligheid fietsroutes

→

Opmerking/toelichting

X

De duurzaamheidsagenda 2016-2030 is in juli 2016 door de raad bekrachtigd, en
wordt uitgevoerd met diverse activiteiten en initiatieven.
Het energieakkoord wordt met gemeentelijke ondersteuning uitgevoerd door
IkWilWatt. In 2017 vernieuwing naar energieakkoord 2.0 met als doel een
energieneutraal Leusden in 2010.
Mogelijkheden voor deze inzet zijn er i.o.m. de aannemer en via de website
'onzebuitenruimte.nl'. Er zijn inmiddels circa 80 bewonersinitiatieven.
Op basis van het grondstoffenplan 2016-2020 wordt dit in 2017 ingevoerd. In het
2e hj. 2017 volgt een raadsvoorstel voor diftar m.i.v. 2018.
Hieraan is invulling gegeven via de vaststelling van het grondstoffenplan. Het
profijt is vergroot door een bonusregeling bij de papierinzameling.
De fair trade status is toegekend, dit heeft structurele inbedding gekregen.

Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
De 6 laadpalen (10 laadpunten) zijn met oog op blijvende exploitatie bij het
samenwerkingsproject MRA-E in beheer ondergebracht.
In 2017 wordt een visie op fietsen opgesteld voor de periode 2018-2022.

2014 2015 2016 2017 2018
Werk, inkomen en participatie
5.1, 5.2
Social return bij gemeentelijke aanbestedingen
5.3
Creëren leerbedrijven, leerwerkstages voor Leusdense jongeren

→

Onderwijs
6.1
Mfc Biezenkamp en onderwijscentrum Alandsbeek
6.2
Huisvesting 'niet-MFC' basisscholen

→

Dit wordt als uitgangspunt toegepast in het aanbestedingsbeleid.
Dit wordt uitgevoerd met activiteiten op lokaal niveau en aanpak van
jeugdwerkloosheid in regionaal verband (inclusief werkgeversbenadering).

→

X

MFC Atria (2016) en Atlas (2017) zijn opgeleverd en in gebruik genomen.
Uitvoering vindt plaats o.b.v. het Strategisch Integraal Huisvestingsplan 2015-2030.
In 2017 wordt de realisatie van IKC Berkelwijk verder uitgewerkt. De
onderzoeksfase voor IKC Groenhouten is gestart.
Er is met betrokken partijen gewerkt aan een meer integrale benadering in de
doorgaande leerlijn, en op gebied van onderwijs- en zorgarrangementen voor
kinderen. En tevens gewerkt aan de totstandkoming van IKC (zie 6.2).

X
6.3

Stimuleren integrale kindcentra
X

Economie, recreatie en toerisme
7.1
Minder regels voor ondernemers
7.2

Samenwerking bedrijfscontactfunctionarissen in de regio

7.3

Digitaal loket ondernemers

7.4, 9.6
7.5

Investeren in kansrijke bedrijventerreinen, visie werklocaties (incl.
onderzoek woningbouw op bedrijventerreinen)
Wandel- en fietsgemeente

7.6

Vestigingsbeleid detailhandel

Gemeente Leusden heeft een certificaat dat staat voor goede dienstverlening aan
ondernemers.
Dit wordt uitgevoerd met diverse activiteiten en projecten op basis van de
regionale agenda. Leusden zet actief in op accountmanagement en samenwerking.
Het ondernemingsdossier is verder uitgebouwd, en wordt in 2017 geïntegreerd in
MijnOverheidVoorBedrijven.nl.
In 2014 is de visie werklocaties Leusden 2030 vastgesteld. De uitvoering vindt
plaats met diverse activiteiten a.d.h.v. werkagenda's per locatie.
Dit wordt uitgevoerd met diverse activiteiten o.a. werkateliers en promotie.
Leusden is verkozen tot Wandelgemeente 2017.
In dec. 2015 is de nota detailhandel vastgesteld. Het deel detailhandel van het
project nieuwe Biezenkamp is vrijwel afgerond.

→

X
→
X

Maatschappelijke ondersteuning
8.1 - 8.3 Sociaal Domein
X
8.4

Efficiënte welzijnsorganisatie

8.5

Wijkgerichte aanpak preventie en vroegsignalering in de zorg

8.6

Preventieve verslavingszorg

8.7

Financiële belangen gehandicapten en chronisch zieken

8.8

Inkoop/aanbesteding zorgaanbieders

8.9
8.10

Tweede sporthal
Ruimte voor ondernemerschap accommodaties

8.11, 8.12 Efficiënte organisatie sportactiviteiten
8.13

Afloop overeenkomst zwembad Octopus in 2019

X

X

→

X
X
→

Opmerking/toelichting

Na de transitiefase ligt de focus inmiddels op transformatie. Deze vindt plaats
a.d.h.v. de Visie en beleidskader Sociaal Domein 2017-2018 (raadsbesl. dec. 2016),
en met activiteiten in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein.
Dit is gerealiseerd bij de integratie van Welzijn Leusden in Larikslaan2, en via inzet
van de samenlevingsontwikkelaar.
Dit is een van de programmalijnen in de Visie Sociaal Domein, en wordt uitgevoerd
met diverse activiteiten zoals beschreven in het Uitvoeringsplan.
Dit wordt uitgevoerd via o.a. het programma Leusden Fit 2016-2018 en
voorlichting over alcohol en drugs.
Dit wordt structureel uitgevoerd via de door het college vastgestelde Regeling
chronisch zieken en beperkten. O.b.v. evaluatie wordt de uitvoering gaandeweg
verbeterd.
Voor 2016 en 2017 is specialistische expertise regionaal ingekocht. De verschuiving
van regionaal inkopen naar lokale initiatieven is ingezet.
Begin 2018 is de sport- en turnhal naar verwachting in bedrijf.
Uitvoering o.b.v. de nota Integraal gemeentelijk vastgoed 2016-2030. Beleid voor
het verbreden van mogelijke activiteiten wordt uitgewerkt in de omgevingsvisie.
Dit wordt uitgevoerd via het sportbedrijf. Ook is een sportparkmanager aangesteld
om de vitaliteit van sportverenigingen te verhogen.
De tijdige voorbereiding op de afloop zal als uitgangspunt worden toegepast.

2014 2015 2016 2017 2018
Ruimte en wonen
9.1, 9.2
Structuurvisie en actualiseren woonvisie
X
9.3, 9.4

Toegankelijkheid woningen voor starters, afspraken WSL
→

9.5
9.7

X

Groene inrichting Langesteeggebied
Impuls winkelcentrum de Hamershof
X

9.8

Ontwikkeling De Biezenkamp

9.9

(Ontwikkel)bestemmingsplan buitengebied

9.10

Breedband netwerken in het buitengebied

Financiën
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Inzet reserves voor structurele besparingen
Begroting is in evenwicht
Uitgangspunten voor bezuinigingstaakstelling
Algemene belastingen in beginsel niet verhogen
Opbrengst toeristenbelasting voor intensiveren toerisme

10.6
10.7

Actualisering kwijtscheldingsbeleid
Budgetten sociaal domein blijven ontschot

Conclusie
Nagenoeg alle bestuursopdrachten (kleuren oranje en groen) zijn uitgevoerd of in uitvoering.

X

X

X
X

Opmerking/toelichting
De raad heeft in 2016 ingestemd met de Woonvisie 2016-2025. Het interactieve
proces om te komen tot een samenhangende visie voor het stedelijk gebied is
ingezet, en wordt in 2017 voortgezet.
O.b.v. de woonvisie zijn met WSL prestatieafspraken gemaakt over sociale
huurwoningen voor verschillende doelgroepen tot 2020. Voor de periode daarna
(tot 2025) worden nog afspraken gemaakt.
Het onderzoek naar de groen/blauwe versterking loopt nog.
Met betrokken partijen zijn voorbereidingen getroffen. Het ontwerp voor de
openbare ruimte is gereed. In september 2017 een raadsvoorstel met
kredietaanvraag.
De plannen voor blok U en L zijn vastgesteld. De renovatie van blok U is afgerond
voor zover mogelijk. Bouwactiviteiten en aanleg openbaar gebied zijn gaande.
Het interactieve proces om te komen tot een integrale omgevingsvisie voor het
buitengebied is ingezet, en wordt in 2017 voortgezet. Het bestemmingsplan
buitengebied wordt waarschijnlijk in 2017 opgepakt als pilot Omgevingsplan.
O-gen heeft met aanbieder CIF convenant gesloten voor glasvezel in buitengebied
van groot aantal gemeenten w.o. Leusden. Aanleg wordt echter niet op korte
termijn verwacht. DeltaInfratechniek onderzoekt de haalbaarheid in Leusden, als
dit tot positief resultaat leidt wordt aanleg van breedband nog in 2017 opgepakt.

Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
Dit wordt als uitgangspunt toegepast.
In sept. 2015 is o.a. besloten om de opbrengst als algemeen dekkingsmiddel te
blijven gebruiken.
In dec. 2014 is geactualiseerd beleid vastgesteld.
Dit wordt als uitgangspunt toegepast.

