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Onderwerp College Uitvoerings Programma 2010-2014 
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. College Uitvoerings Programma 2010-2014    

Mevrouw Hek vraagt zich af hoe het programma dat voorligt zich verhoudt met de financiële situatie 
van nu. En wil zij weten of de dingen die in het programma staan ook zo uitgevoerd kunnen worden. Of 
dat er vertragingen kunnen komen. Zij merkt op dat er netjes staat aangegeven wat er per kwartaal t 
gereed moet zijn. Het valt haar opdat het CUP voor de periode 2010-2014 de meeste zaken heeft 
opgenomen voor 2011. Wat gebeurt er daarna, gaan we na 2011 door?    
De heer Van Wolfswinkel vindt het een leuk boekje. Hij ziet graag dat het CUP geactualiseerd wordt 
met een planning na vaststelling door de raad. Hij vraagt om een reëel programma. Hij mist de 
financiële onderbouwing van de programma’s en van de 4e wethouder.  Hij geeft aan dat er een 
beperkte organisatie is en een heel ambitieuze programma. Hij vraagt zich af of de gemeente 
secretaris hier volledig achter staat en of het afgekaard is met de organisatie. Ook zou hij willen weten 
of en zoja hoeveel ruimte er is ingebouwd voor reserves. 
De heer Polder vindt het een mooie boekje. Volgens hem gaat het voornamelijk over plannen maken 
inventariseren, presenteren, evalueren en actualiseren. Hij meldt dat hij er weinig concreets in ziet 
staat. Hij verwacht dat het CUP op alle punten SMART  gemaakt gaat worden. Hij geeft aan dat hij ook 
de financiële onderbouwing mist.  Veel termijnen zijn nu al overschreden. 
De heer Gardeitchik geeft aan dat hij in het stuk veel dingen erkent waar de EVA voor gaat. Hij vraagt 
zich af of de financiële  situatie al invloed heeft op de ambitie die voorligt.  Hij merkt vervolgens op dat 
het loopt vooral voor de periode van 2010-2011. Hij zou graag willen weten hoe dat procesmatig eruit 
ziet voor de jaren daarna. Vervolgens meldt hij dat het zijn fractie opgevallen dat bij participatie vooral 
wordt gesproken over meepraten en  meedenken. Hij is benieuwd is naar de visie van het college waar 
het gaat om het meewerken van en door  burgers. Is daar ruimte voor?  Wat betreft het stuk over het 
monumenten beleid, merkt hij op dat het lijkt alsof dit  opnieuw wordt opgestart. Voor zover hij  weet is 
er in het verleden al een beid hiervoor vastgesteld. Hij is benieuwd wat dit voor rol gaat spelen. Tot slot 
zo hij willen weten of kunst nog aan bod komt. 
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De heer Van der Graaff geeft aan dat hij niet te veel inhoudelijke vragen heeft. De PvdA is de 
verkiezingen  ingegaan met een slogan die eindigt op daadkracht. Dat vindt hij terug in dit stuk. Hij 
meldt vervolgens dat hij het eens is met mevrouw Hek dat het een ambitieuze programma is.  Voor 
hem is het geen vraag is of er een andere prioritering wordt gesteld na duidelijkheid over de financiële 
situatie, die komt er gewoon!. Hij meldt dat de CUP een niet SMART gemaakte programma is. 
Hiervoor is zelfs een motie ingediend en aangenomen. Dat moet dus alsnog gebeuren. Tot slot wenst 
hij het college veel succes. 
De heer Goedknegt zou graag toelichting willen over wat het college nu precies gaat uitvoeren. Hij 
vraagt of het klopt dat er na 2010 niets meer gepland staat. Vervolgens wil hij ook graag  weten wie 
het beleid vaststelt. Hij geeft aan dat hij regelmatig leest dat het doel is om het stuk aan het college 
aan te bieden. Maar wanneer de raad enig vorm van communicatie kan verwachten en betrokken 
wordt bij het beleid dat leest hij niet in het stuk. Vervolgens wijst hij naar pagina 17, punt 6 dat indien 
gewenst wij het beleid bijstellen. Hij zou graag willen weten wie ‘wij’  zijn. Tot slot leest hij dat er door 
het college reeds besloten heeft  dat de CAI geheel of gedeeltelijk verkocht wordt. Hij zou graag willen 
weten wanneer dit is besloten. En vraagt zich af of dit in beslotenheid van de coalitie is afgekaard.  
De heer Bergmann geeft aan dat er afspraken met de organisatie zijn is gemaakt op de zelfde wijze 
zoals dat in het verleden is gebeurd. Hij meldt dat er beperkte speelruimte is voor onvoorziene zaken. 
Mogelijke bijstellingen zullen per onderdeel moeten worden beoordeeld.  
De heer Euser  geeft aan dat er opgenomen is in het stuk de ambities van het cup jaarlijks te 
actualiseren. Dit op basis van de werkelijkheid, de ontwikkelingen en de politieke realiteit. Vervolgens 
geeft aan dat er voor 2013-2014 op termijn een SMART gemaakt planning komt. Hij geeft aan dat de 
financiële realiteit van de gemeente inmiddels een andere is dan eerder aangenomen. Hij geeft aan 
dat er eind van de week de begroting komt in nieuwe stijl met een notitie. Daaruit blijkt dat de ambitie 
in geld en tijd bijgesteld moeten worden. Het CUP moet niet alleen maar een niet leuk boekje zijn maar 
een leefbaar plan waar alle partijen zich in kunnen herkennen.  Hij geeft aan dat de  financiële 
onderbouwing van de 4e wethouder in de begroting zit.  Zijn de plannen concreet?. Hij denkt dat er een 
hele duidelijke vertaalslag is gemaakt in de begroting. Hij geeft aan dat hij het goed vindt om de 
planning te actualiseren om deze vóór de begroting te kunnen bespreken. Strategische visie. Hij meldt 
dat dat nog wordt voorbereidt en er een stuk naar de raad toekomt. Hij geeft wel aan dat de cijfers die 
in het programma staan het niet gehaald hebben in de begroting.. Dat niet wil zeggen dat er geen 
strategische visie komt. Maar dit wordt anders gedaan. Burgerparticipatie. De heer Euser geeft aan dat 
het wel degelijk de bedoeling is dat de burgers niet alleen meepraten maar ook meedoen. Vervolgens 
meldt hij dat het SMART  formuleren beter kan nu er zicht is op de financiële werkelijkheid.  Wat gaat 
het college nu uitvoeren? Wat het heeft opgeschreven zal het ook uitvoeren, misschien in een iets 
ander tempo, met andere accenten en met mindere middelen. CAI. Hij zegt dat er een  notitie naar de 
raad is verstuurd met vermelding van de huidige stand van zaken. . De steun van de raad en 
maatschappelijk draag vlak is hierbij onontbeerlijk. Hij geeft aan dat het een politieke debat wordt.  
De heer Van Praag antwoordt, op de raag van de EVA fractie om  de planning meer concreet te 
maken, dat deze al zeer ver uitgewerkt is met exacte data. Voor de uitvoering van de plannen  van 
ontwikkelaars kan het college niet praten. Dat moeten anderen, i.c. de ontwikkelaars waarmaken, 
volgens hem.  
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Mevrouw Van Ginkel  geeft aan dat het monumentenbeleid destijds niet is vastgesteld. Vandaar dat er 
een nieuwe notitie wordt voorgelegd. Zij meldt dat zij het eens is met de opmerking dat de kunst wat 
magertjes bedeeld is. Zij geeft aan dat het kunstbeleid ook bijgesteld moet worden op grond van de 
huidige financiële situatie. Wat betreft het onderhoud van de buurt- en buitenruimte zegt zij dat het 
college dit beter wil doen en ook beter gaat doen!   
Mevrouw Rooimans vraagt zich af wanneer er iets op papier komt te staan over het monumentbeleid, 
We hebben toch al het een en ander vastgesteld?  
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat het al op papier staat en dat de voorstellen heel snel naar de raad 
toe zullen komen.   
Mevrouw Rombout geeft aan dat de situatie rondom het leerlingenvervoer niet duidelijk is. Zij meldt dat 
de gemeente met de termijnen hier ook uit de pas loopt. Dit komt doordat de CUP vier maanden 
geleden is vastgesteld en dat de realiteit toch een andere is. Zij werkt aan een goede nieuwe 
verordening op basis wat zij wil, dat vraagt enige tijd.   
 
2de termijn 
 
De heer Goedknegt heeft de indruk dat de raad af en toe een klap mag geven op een beleidsstuk dat  
het college is voorbereid en wordt voorgelegd. Hij vreest dat, als dat de rol van de raad in de komende 
tijd gaat worden, het college nog voor een aantal verrassingen zal komen te staan.   
De heer Van der Graaff  stelt voor om de participatienota af te wachten. Hij geeft aan dat de raad 
bepaalt hoe de beleidsvorming loopt. Hij meldt dat het wel nuttig is om ook rekening te houden met de 
planning van de raad. Hij stelt voor dit in het driehoeksoverleg te bespreken. Voor wat betreft de 
passage over de CAI dat e.e.a  afgekaart zou zijn in de achterkamertjes van de coalitie, merkt hij op   
dat zijn fractie hier niet anders in zit dan voorheen.  
De heer Gardeitchik geeft aan dat het blijkt dat er al veel werk gedaan is in het verleden op het gebied 
van het monumentenbeleid. Hij vraagt zich af of daarmee nog iets gedaan wordt.  
De heer Polder geeft aan dat er een goede budgetbewaking nodig is. Hij wil graag een urenbegroting  
zien per onderdeel, per programma en indien mogelijk de inhuur van externe advieseurs.  
De heer Van Wolfswinkel  begrijpt dat de volgende stukken naar de raad toekomen:Begroting met 
nieuwe planning, Nota over de financiële situatie, nota over beroep doen op burgers en de nota over 
ombuigingen 2011. Hij zou graag een toelichting willen op de wijziging in de nieuw planning en een 
toelichting op de ombuigingen in 2011. En tot slot vraagt hij zich af wanneer de 2de kwartaalrapportage 
komt.  
Mevrouw Ginkel meldt dat de monumentenlijst blijft bestaan. Zij geeft aan dat  er in de notitie komt te 
staan hoe het college dit uitdraagt. Zij geeft aan dat datgene wat er in de verleden is gedaan niet 
overboord is gegooid. Zij meldt dat het goede ervan bewaard is en geactualiseerd wordt. Paragraaf 
17.6 Archeologie.  Zij meldt dat het de raad is die het beleid bijstelt.  
De heer Euser merkt op dat de raad zich zorgen maakt over krappe organisatorische bezetting. Hij 
geeft aan dat de planning geactualiseerd zal worden. Een urenbegroting zal er niet gemaakt worden.   
Hij geeft aan dat er voor de begroting cyclus voor het jaar 2011  waarin de korting op de 
gemeentefonds moet worden verwerkt, uitgegaan zal worden van “zero-base budgettering”. Dit schept 
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optimale duidelijkheid/inzicht in de door te voeren ombuigingsoperaties voor de komende jaren.  Hij 
meldt dat er aan de 2de kwartaalrapportage wordt gewerkt en zal hier t.z.t. op terugkomen.   
De heer Goedknegt begrijpt dat er geen actuele planning is er dat hij zich  geen zorgen hoeft te 
maken.   
De heer Euser geeft aan dat jaarlijks de CUP actualiseert. Hij geeft aan dat er gekeken zal worden 
naar de SMART formulering hij geeft aan dat hij het niet weet of dit al lukt voor de begroting.  
De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt als debatstuk op de agenda van 27 september wordt 
geagendeerd.  
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


